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Executive Summary 

This thesis examines what constitutes the credible ethos in a fragmented online environment, and 

how such credibility is maintained offline. Furthermore, it is analyzed how job-seekers should 

approach social media, in communicating a personal brand. 

The theoretical framework, by which the problem statement is assessed, is compiled of four main 

parts. First off, theory on societal development is employed to describe how postmodern society has 

given rise to a new need of self-realisation. At the same time the existence of the individual is 

characterized by fragmentation, as one’s hunt for true identity remains in constant flux, and social 

relations are kept and judged by their ability to fulfill the needs of the individual, hence the need to 

reinvent and brand the self. Secondly, various theoretical perspectives on personal branding are 

combined with Goffman’s theory on self-presentation, to explain how the individual stages its 

presence before others. Thirdly, theory on credibility, namely the appeal form ethos, is applied to 

determine the make-up of the credible communicator in a fragmented online environment, with 

particular attention to the complex of problems that lies in the mixture of social and professional 

spheres. Lastly, theory on social media is employed to demonstrate its general role in society, and to 

examine their utility value in a professional context, as these Web 2.0 media have provided the 

individual with a number of powerful tools for self-presentation and self-realization. 

In coupling with the theoretical framework, four semi-structured interviews were conducted. Two 

were performed with experts in the field of personal branding, their purpose to obtain a more 

insightful grasp on the nature of the subject and the role of social media in communicating a 

personal brand. The other two interviews were performed with a couple of recruiters, to determine 

how such professionals utilize social media in recruiting, and how they perceive credibility in job-

seekers positioning themselves online.      

The thesis concludes that in order for job-seekers to appear credible, they must wield sufficient self-

insight, and found the personal brand in their true identity. Also, it is essential that one makes sure 

that various definitions of the self, communicated through different media are in proper alignment, 

as with the person recruiters see at an interview, such that no mismatches may occur, disrupting the 

credibility of the individual. Furthermore, it is concluded that job-seekers should work actively with 

their networks, and brand themselves through such, as most recruitments presently appear to be 
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based on networking. This strategy is best carried out by demonstrating good-will, and an explicit 

intention to contribute to the network and help others, along with ensuring that the content of one’s 

communicative efforts carries relevance on the receiver’s end. 
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1.  Introduktion 

 

1.1 Indledning 

Vi lever i en tid hvor der ikke længere eksisterer mange rammer for vores muligheder og drømme. 

De er mindsket gennem en samfundsudvikling som har gjort os alle til vores egen identitets smed. 

Vi har bevæget os ind i en postmodernistisk tidsalder hvilket har medført en ændring i vores værdier, 

og vores måde at interagere med hinanden på. Særligt behovet for selvaktualisering er kommet i 

fokus. 

Midt i denne udvikling oplever vi den største finanskrise i nyere tid. Der er derfor stor rift om 

arbejdspladserne, og vi er nødt til at arbejde hårdt for at skille os ud af mængden. I denne 

forbindelse er incitamentet til at arbejde med et personligt brand større end nogen sinde før, og en af 

de måder hvorpå dette er blevet mere tilgængeligt for befolkningen som helhed, er gennem 

opstanden af de sociale medier, som har gjort det muligt at interagere og dele viden med folk fra hele 

jorden på et split sekund. I en personlig branding kontekst har det åbnet en helt ny verden af 

muligheder for individet der ikke automatisk har et stort netværk, eller andre midler til at få sit navn 

ud. Udover at kunne kommunikere med, og styrke vores forskellige eksisterende netværk, sociale 

såvel som professionelle, kan vi skabe nye kontakter og nå en større modtagergruppe end før. 

Samtidig er virksomheder også begyndt at placere sig strategisk på disse medier, hvilket har betydet 

at samspillet mellem jobsøgende og arbejdsgivere har fået en helt ny dimension. 

De mange redskaber vi har fået til at gøre os selv bemærket gør det samtidig vigtigt, at forstå hvilke 

udfordringer cyberspace indeholder. Vi har profiler, blogs og andre måder gennem hvilke vi påtager 

en afsenderrolle som vi selv styrer i relativ høj grad, men samtidig kan der ligge information om os 

online som vi ikke er klar over eksisterer, hvilket mange sikkert har erfaret ved at ’google sig selv’. Vi 

er heller ikke altid bevidste om alt det vi transmitterer indirekte, eller bevidste omkring tyngden af 

det vi kommunikerer. Derfor er det særdeles relevant for jobsøgende at forstå hvordan strømmen og 

tilgængeligheden af information fungerer online, og administrere den således at der er 

overensstemmelse mellem den person man kommunikerer ud til en arbejdsgiver, og den person 

vedkommende ser til et interview. 
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I denne sammenhæng opstår spørgsmålet om troværdighed. Det er et begreb som indgår hyppigt i 

debatten om hvad det succesfulde personlige brand bygger på, hvilket giver god mening i et 

rekrutteringsperspektiv; ligesom vores forbrug af varer er kendetegnet af et stigende fokus på det 

autentiske, forbruger vi hinanden på samme måde, hvorfor det er særdeles relevant at sætte sig ind i 

hvordan troværdighed fungerer, både online og offline.  

Det står klart at der er mange overvejelser at gøre sig som jobsøgende i dagens Danmark, hvor 

konkurrencen om jobbene er høj. Udviklingen peger på at det vil være gavnligt at gøre sig tanker om 

sit personlige brand, specielt online hvor flere og flere rekrutteringer starter. 

 

1.2 Problemstilling 

Personlig branding har været debatteret i nogle år nu, og begrebet har været flittigt taget i brug i 

selvhjælpsbøger, på diverse hjemmesider og i konsulentarbejde blandt andre. Det meste af den viden 

vi finder om personlig branding i disse områder er imidlertid ikke funderet i akademiske 

undersøgelser; typisk er der tale om mere eller mindre kommercielle, manuallignende produktioner, 

og feltet har generelt haft svært ved at finde fodfæste i de formelle marketingstudier. Celebrity 

endorsement har længe været på skemaet, og selvom personlig branding også spiller ind her, så er 

det virksomhedernes produkt- eller corporate brand der har været fokus for undervisningen. 

Endvidere har eksponeringen af konceptet personlig branding i samfundet generelt kredset om, 

hvordan kendte individer så som skuespillere og politikere gestalter sig i mediernes søgelys.   

Det må formodes at virkeligheden er en anden for den resterende del af befolkningen, der i kraft af 

finanskrisen nu må kæmpe endnu hårdere for at skille sig ud af mængden. Jeg mener således at vi 

kan identificere en mangel på teoretisk indsigt i personlig brandings virke i et alment 

jobsøgningsperspektiv, og finder det relevant at undersøge den samfundsudvikling der har givet 

anledning til idéen om personlig branding som allemandseje, samt hvilke kommunikative 

udfordringer der gør sig gældende for dem der ønsker at brande sig personligt. Web 2.0 synes at 

have præsenteret et utal af muligheder hvormed vi kan kommunikere med vores omverden, både 

nær og fjern, men hvor megen relevans ligger der egentlig i at bruge sociale medier i en professionel 

kontekst, og hvordan benytter man bedst muligt disse medier?  
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Apropos samfundsudvikling er man i de seneste år begyndt at snakke meget om dyderne autenticitet 

og troværdighed og om hvordan vi higer efter dem i alle aspekter af livet. Troværdighed nævnes ofte 

som et nøglepunkt i personlig branding strategi, men det er én ting at vurdere at man selv er 

troværdig; spørgsmålet er hvordan ens omverden, heriblandt rekruttører, vurderer troværdighed. 

Ikke mindst er det relevant i arbejdet med sociale medier hvor vi har at gøre med meget forskellige 

fora, hvad angår intern kultur og brugere. 

 

1.3 Problemformulering 

I afhandlingen ønskes en analyse af hvad der definerer det troværdige etos i et fragmenteret online univers, samt 

hvordan det bevares offline. 

Ydermere ønskes det at give en analyse af, hvordan jobsøgende bør arbejde med deres personlige brand via sociale 

medier. 

 

1.4 Redegørelse for arbejdsspørgsmål 

For at kunne besvare nævnte problemformulering har jeg udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål: 

 Hvad er personlig branding, og hvordan fungerer det i forhold til rekruttering? 

 

 Hvilken samfundsudvikling er det, der har skabt et fokus på selvaktualisering, og hvilken 

indflydelse har den haft på individets måde at gestalte sig i samfundet på?  

 

 Hvilken rolle spiller sociale medier i vores samfund, og hvordan fungerer de i en 

professionel sammenhæng? 

 

 Hvad definerer troværdighed i et fragmenteret online univers, og hvordan skal vi arbejde 

med det når vi navigerer mellem online og offline miljøet? 
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1.5 Begrebsafklaring 

I det følgende vil jeg kort redegøre for nogle af de begreber som går igen i afhandlingen, samt 

hvilken rolle de spiller i dennes kontekst.  

Postmodernisme er normalt et begreb der kan bruges om adskillige fagområder, så som arkitektur og 

litteratur. I dette tilfælde drejer det sig om betegnelsen af den samfundsudvikling som har gjort op 

med modernismens idealer, og givet anledning til opstanden af mange af de livsværdier vi i dag 

identificerer os med, og som er centrale for forståelsen af personlig branding og sociale mediers rolle 

i samfundet.   

Personlig branding handler i denne kontekst om den proces hvori individet gennem branding af dets 

person og kompetencer, søger at differentiere sig fra ’mængden’, med det formål at komme i 

betragtning til et job. 

Kandidat er betegnelsen for individer der opfylder de rent tekniske krav til at få en stilling, og som 

kan være i betragtning til et job. Jobsøgende derimod dækker over alle individer der aktivt søger jobs. 

At være jobsøgende betyder for denne afhandling ikke nødvendigvis at være arbejdsløs; man kan 

med andre ord godt være i arbejde, men ønske et andet job, enten i samme virksomhed eller i en 

anden.  

Professionel eller professionel sammenhæng hentyder til en job-/karriererelateret kontekst, hvilket fungerer 

som modstykke til private sammenhænge, som har med individers private miljø at gøre.  

Web 2.0 skal forstås som efterfølgeren til det vi kan kalde Web 1.0 – internettet som førhen var 

kendetegnet af envejskommunikation, hvor strømmen af information kun bevægede sig i én retning. 

Med Web 2.0 er det blevet muligt for alle brugere af nettet at deltage i kommunikationen, og aktivt 

skabe indhold i cyberspace. Sociale medier eller sociale platforme er et resultat af Web 2.0: Det er 

hjemmesider hvor individer, virksomheder og organisationer kan mødes, og dele viden og meninger 

på et lokalt og globalt, såvel som privat eller professionelt plan. 
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1.6 Afgrænsning 

Målet med denne afhandling er ikke at komme med konkrete eksempler på hvordan individer kan 

brande sig selv, eller udarbejde en strategisk handlingsplan, men i stedet at give et bud på hvilke 

generelle overvejelser det er værd at gøre sig vedrørende sine kommunikative handlinger, idet man er 

jobsøgende og bruger de sociale medier til at mobilisere sin person og kommunikere sin sag.   

Som det fremgår af problemformuleringen vil min analyse også berøre kommunikation i et offline 

miljø. Det er dog ikke min hensigt at inddrage dette perspektiv i samme grad som det er med online-

kommunikation; de to miljøer deler teoretisk mange af de samme træk, men grundet specialets 

begrænsede omfang er det ikke muligt at behandle begge, uden at kompromittere kvaliteten af 

analysen. Valget om at inkludere et offline-perspektiv bunder i en tro på at de to miljøer ikke er 

fuldstændigt adskillelige, og at vi derfor er nødt til at undersøge begge rum for at opnå en brugbar 

forståelse af dem hver for sig, og hvordan de fungerer i samspil med hinanden. Langt de fleste 

jobsøgende vil skulle præsentere sig selv både online og (efterfølgende) offline, og som det indgår i 

analysen er der adskillige risici forbundet med ikke at arbejde med sin kommunikation i et holistisk 

perspektiv. 

Vedrørende sociale medier vil fokus hovedsageligt være på Facebook og LinkedIN. Det er to af de 

absolut mest brugte medier i Danmark, og de repræsenterer to forskellige typer platforme der 

tilsammen dækker over en bred vifte af funktioner – LinkedIN med et rent professionelt fokus og 

Facebook med en mere ”social” karakter. Netop dette skel i kultur udgør en interessant problematik 

for individet der ønsker at bruge begge medier, uden lade det sociale og professionelle flyde 

sammen. Deres dominans blandt befolkningen betyder desuden at størstedelen af tilgængelig 

information, samt de fleste undersøgelser omkring sociale medier vedrører disse to. Dette forhold 

afspejler sig ligeledes i den indsamlede empiri. 

 

1.7 Teorianvendelse 

Brugen af eksisterende teori muliggøre en konkretisering af de data der indsamles gennem 

afhandlingens undersøgelser, og i det følgende vil jeg gøre rede for valget af primære teorier, samt 

hvordan de benyttes i henhold til problemstillingen. Det teoretiske apparat udgør således 
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fundamentet for min forståelse, samt fortolkning af den viden der produceres indenfor det givne 

emne (Andersen I. , 2005, s. 72-74), og vil bane vejen for min besvarelse af problemformuleringen. 

Afhandlingens overordnede teoretiske felter er firefold: Samfundsudvikling, Personlig branding, 

Troværdighed og Sociale medier. Først arbejdes der med teorien på et makroplan hvor jeg vil komme ind 

på den samfundsudvikling der har givet anledning til de spørgsmål jeg stiller i denne undersøgelse.  

Herefter går jeg ned på et mikroplan hvor teorien bruges til at beskrive de mere specifikke 

kommunikationssituationer hvor personlig branding, troværdighed og sociale medier er 

interesseområder for den jobsøgende kandidat.   

 

1.7.1 Anvendelse af Ronald Ingleharts teori om samfundsudvikling 

Brugen af Ronald Ingleharts teori om samfundsudvikling udgør et overordnet teoretisk grundlag for 

denne afhandlings problemstilling. Primært benyttes hans teori til at beskrive hvordan samfundets 

udvikling fra moderne til postmoderne har medført et skift i værdier hos mennesker, hvor navnlig 

selvrealisering prioriteres højt. Denne teori er relevant for problemstillingen fordi det elementære 

skift fra immobilitet til mobilitet og personlig selvudfoldelse, har dannet grundlaget for udviklingen 

af personlig branding, hvilket hjælper os til at forstå den kommunikation der nu fylder vores 

samfund, ikke mindst i jobsøgningsøjemed.   

 

1.7.2 Anvendelse af Zygmunt Baumans teori om samfundsudvikling 

Ligesom Ronald Inglehart har sociologen Zygmunt Bauman udarbejdet en teori om den 

samfundsudvikling der har fundet sted siden 2. Verdenskrig og frem til nyere tid. Ifølge ham er 

mennesket, i kraft af dets eksistens i et forbrugersamfund, begyndt at anskue hinanden som varer 

hvilket er en central tankegang i megen litteratur om personlig branding. 

Han argumenterer desuden for at mennesket lever en fragmenteret tilværelse, som følge af en 

samfundsform hvori relationer og status konstant er flydende. Denne teori anvendes primært til at 
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forklare hvordan individet i et postmoderne samfund konstruerer dets identitet, samt til at diskutere 

opstanden af de sociale medier og deres betydning i tilværelsen.   

 

1.7.3 Anvendelse af teori om personlig branding 

Der eksisterer ikke nogen enkel definition af begrebet personlig branding, og med en generel 

knaphed af akademisk litteratur indenfor feltet vil mit mål ikke være at give en endegyldig forklaring 

på hvad personlig branding er. Jeg vil i stedet benytte varieret teori og sekundære kilder til at belyse 

begrebet fra flere vinkler. 

Derudover vil jeg anvende sociologen Erving Goffmans ”A Presentation of Self in Everyday Life” 

som mit grundlæggende redskab til at forklare og fortolke, hvordan personer bevidst arbejder med 

deres kommunikation (og hvad der sker når dette slår fejl) for at kontrollere de indtryk andre 

individer danner sig om dem. Eftersom personlig branding som nævnt ikke har en entydig 

definition, er det min vurdering at Goffmans teori er fordelagtig at bruge, i og med at den kan 

fungere som fundament for forståelsen af selviscenesættelse uden selv at opstille beskrivelser af 

personlig branding som fænomen. Han udviklede en teori om at vi mennesker, ligesom skuespillere, 

alle er performere når vi kommunikerer med hinanden, og at der i enhver kommunikationssituation 

indgår en lang række teknikker og regler alt afhængig af deltagerne og omgivelserne. Goffman’s 

begreber backstage og frontstage bliver centrale i min analyse af kommunikativ strategi for jobsøgende 

individer.  

 

1.7.4 Anvendelse af teori om etos og troværdighed 

Etos, den klassiske appelform, er på mange måder tæt knyttet til idéen om det personlige brand, og 

med det postmoderne samfunds tendens til en higen efter autenticitet og troværdighed finder jeg det 

relevant for problemstillingen at inddrage teori herom. Jeg vil benytte James C. McCroskey’s teori 

om de tre dimensioner, eller faser om man vil, af etos (forventningsetos, udledt etos og justeret etos) med 

henblik på at undersøge den dynamik der påvirker en afsenders etos, og i forlængelse heraf brand. 
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Derudover vil jeg anvende Anne Katrine Lund & Helle Petersens ”Det sku’ vær’ så godt” samt 

Jonas Gabrielsen & Tanja Juul Christiansens ”Talens magt”, til nærmere at identificere hvad der 

karakteriserer troværdighed og hvordan denne skabes. Jeg vil i den forbindelse komme ind på de 

specifikke etos dyder, samt direkte og indirekte etos-appel, med det formål at vurdere disse 

begrebers funktion i kommunikativ strategi. 

 

1.7.5 Anvendelse af teori om sociale medier 

Vedrørende teori om sociale medier har jeg valgt, ikke at fokusere på nogen primære teoretikere til 

behandling af emnet. Jeg har i stedet udvalgt en række forskellige videnskabelige tekster, som hver 

især belyser relevante aspekter af medierne i forhold til personlig branding, kommunikation og 

rekruttering. Disse har jeg suppleret med diverse ekspertudtalelser og artikler fra nyhedssites.     

Ens for al materiale er et bevidst valg om at bruge så nye kilder som muligt. Den hastige udvikling af 

sociale medier gør, at megen litteratur herom hurtigt forældes, og ved brug heraf risikeres en 

forvrængning af opgavens validitet. 

 

1.8 Litteraturkritik 

Branding udspringer som bekendt af markedsføringsdisciplinen, men som det ses har jeg valgt at 

lægge en betydelig vægt på det retoriske aspekt. Det sker på baggrund af den tro at personlig 

branding ikke udelukkende kan anskues gennem et markedsføringsperspektiv. Fordi mennesker er 

langt mere komplekse end varer, og fordi personlig branding i høj grad handler om individets 

kommunikative kompetencer, er det min vurdering at en nuanceret og velovervejet analyse 

forudsætter inddragelsen af teori om retorisk kommunikation til at sætte i samspil med 

markedsføringsdisciplinen. Som det til dels fremgår af problemformuleringen, og som det vil fremgå 

af afhandlingen som helhed arbejdes der i denne undersøgelse med retorik- og marketingdisciplinen 

i ligelig fordeling, da de komplimenterer hinanden i læren om branding af individet, og sikrer en 

mere organisk tilgang til feltet.    
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Af denne grund bruger jeg ikke meget af den gængse litteratur der findes om personlig branding, da 

denne som nævnt ofte er skrevet i form af selvhjælpsbøger og i et ”how to” format som efter min 

mening arbejder for overfladisk med fænomenet; der tages ikke tilstrækkelig hensyn til de 

dybereliggende retoriske problemstillinger som jeg beskæftiger mig med i denne undersøgelse, og 

som jeg tror på er af kritisk betydning for en gyldig videnskabelig konceptualisering af personlig 

branding. 

 

2. Metode 

Naturen af ethvert undersøgelsesprojekts formål, problemstilling og genstandsfelt er afgørende for 

valget af metodiske fremgangsmåder (Andersen I. , 2005, s. 33). I dette kapitel vil jeg gøre rede for 

den metodologi der har dannet rammen for min tilgangsvinkel til problemstillingen. 

 

2.1 Videnskabsteoretisk ståsted 

Videnskabsteori beskæftiger sig med læren om hvad viden er, og hvordan undersøgerens eget syn på  

videnskaben påvirker undersøgelsen (Andersen H. , 1994, s. 19). Der tales i den forbindelse om 

paradigmer, som udgør en overordnet ramme for vores fortolkning af virkeligheden; enhver 

undersøgelse er forankret i et videnskabeligt paradigme, som løbende påvirker dens enkelte faser 

(Heldbjerg, 1997, s. 26-27)  

I denne afhandlings problemstilling foreligger der et ønske om at opnå større forståelse for hvordan 

personlig branding via sociale medier kan påvirke rekrutteringsprocesser, samt hvordan 

troværdighed i et sådan miljø kendetegnes. Dette interessefelt beskæftiger sig med individer og 

sociale institutioner i samfundet, hvormed det kan konkluderes at vi opererer under det 

samfundsvidenskabelige forskningsfelt.   
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2.1.1 Socialkonstruktivisme – Det fortolkende paradigme 

Grundet afhandlingens samfundsvidenskabelige karakter, er det min vurdering at der ikke 

nødvendigvis eksisterer entydige svar på de spørgsmål der stilles, forstået på den måde at den viden 

jeg indsamler, ikke er decideret objektiv men vurderende/diskuterende i kraft af naturen af det jeg 

undersøger. I modsætning til naturvidenskabens positivistiske paradigme, er det under 

samfundsvidenskabens mere problematisk, at opstille kausale love for sociale fænomener, da 

interessefeltet befinder sig i en verden som er socialt konstrueret (Andersen I. , 2005, s. 34), og hvor 

der som regel vil være flere forskellige fortolkninger af ét fænomen (Halkier, 2002, s. 18). 

Opfattelsen af begreber som brands og troværdighed er stærkt meningskonstrueret, hvorfor 

produktionen af normativ viden baseret på undersøgelser indenfor disse områder må tages med 

visse forbehold, men for at kunne besvare problemformuleringen vil det være nødvendigt af give et 

bud på forståelsen af det i undersøgelsen pågældende problemfelt.  

Således har denne afhandling et kvalitativt fortolkende udgangspunkt gennem det 

socialkonstruktivistiske paradigme, hvilket afspejles i valget af metodologiske teknikker. 

 

2.2 Forforståelse og fortolkning 

Som forudsætning for at vi overhovedet er i stand til at forstå noget, må vi ifølge filosofferne Martin 

Heidegger og Hans-Georg Gadamer nødvendigvis besidde en forforståelse for det genstandsfelt vi 

ønsker at undersøge – en forforståelse vi oplever i kraft af vores forståelseshorisont (Den Store 

Danske, 2012). Heraf introducerede de idéen om den hermeneutiske cirkel, eller hermeneutiske 

spiral, hvis essens går ud på at en helhed kun kan give mening hvis vi studerer delelementerne, mens 

disse dele kun kan underligges en saglig analyse hvis vi har en helhedsforståelse af genstandsfeltet 

(Andersen I. , 2005, s. 191-192). 

Gadamer forklarer at idet fortolkeren og objektet mødes indtræder en horisontsammensmeltning, 

der resulterer i det de definerer som en gensidig processuel meningsdannelse (Fuglsang & Bitsch 

Olsen, 2004). Vi kan forstå det således at ”(…)objektet kun giver mening i lyset af subjektets helhed, dvs. 

forudsætninger, mens subjektet på sin side rekonstrueres i lyset af den nye del, dvs. objektet.” (Durst-Andersen, 

2004).  
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Når vi fortolker bliver vi aktivt en del af meningsdannelsen; fortolkeren kan med andre ord ikke 

forholde sig fuldstændig objektivt til processen, men fungerer derimod som ”(…)aktiv medspiller i 

meningsdannelsen” (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004, s. 324). Således vil resultatet af en undersøgelse 

indenfor de samfundsvidenskabelige studier i en eller anden grad altid være influeret af de subjektive 

værdier som fortolkeren besidder – værdier i form af fordomme og forforståelse.   

Praktisk set betyder dette, at når der arbejdes ud fra et kvalitativt standpunkt vil 

dataindsamlingsprocessen og den tilhørende fortolkningsproces ikke være adskilt som de er det ved 

en kvantitativ analyse. De to processer foregår sideløbende, hvormed min egen forståelse influeres 

og ændres af de erfaringer jeg løbende gør mig. Informationsmaterialet skifter altså kontinuerligt 

karakter under processen, fordi der hele tiden dannes en ny forståelsesramme og en ny fortolkning 

deraf (Andersen I. , 2005, s. 197). Denne vekselvirkning mellem fortolker og genstand skaber en 

cirkulær erkendelsesproces som er illustreret i den hermeneutiske spiral set nedenfor. 

 

 

2.3 Vidensproduktionens forløb 

I forlængelse af den hermeneutiske arbejdsproces, er det relevant at sige noget om hvordan jeg 

drager videnskabelige beslutninger. Man snakker gerne om to overordnede begreber indenfor 

vidensproduktion: Deduktion og Induktion. Når man tager udgangspunkt i generelle principper 

(teorier), for at sige noget om enkelte hændelser kaldes det for en deduktiv slutning, bevisførelsens 

vej. Hvis man modsat undersøger enkelte hændelser (empiri), for dernæst at slutte sig til generelle 

principper er der tale om en induktiv slutning, opdagelsens vej (Andersen I. , 2005, s. 32).  
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Ib Andersen forklarer at jo mindre vi på forhånd ved om genstandsfeltet, desto mere eksplorativ, og 

heraf induktiv, bliver vores undersøgelse. Som det fremgår af problemstillingen er genstandsfeltet 

som denne afhandling arbejder med relativt uudforsket, hvorfor undersøgelsen antager en hvis 

eksplorativ karakter, hvilket igen hægter sig til den induktive læringsproces. Andersen gør det dog 

imidlertid klart at det er problematisk at adskille brugen af induktive og deduktive fremgangsmåder, 

når der arbejdes med samfundsvidenskabelige projekter, da der vil være en tendens til at operere i 

forskellige faser af et projekt sideløbende, eller i et cirkulært format (Andersen I. , 2005, s. 32-33, 

191) hvilket fører os tilbage til det hermeneutiske paradigme hvor alt fortolkes og genfortolkes. 

Filosoffen Charles S. Peirce var den første til at foreslå et tredje begreb, abduktion, som han mente 

danner basis for alle fortolkningsprocesser. Grundet den kompleksitet som sociale konstruktioner 

indeholder, er vi i arbejdet med samfundsvidenskaben ikke altid i stand til at forklare med sikkerhed 

hvordan tingene hænger sammen. Derfor opstiller vi hypoteser, eller gætterier som Peirce betegner 

dem, for de forhold vi observerer, baseret på logisk inferens (Peirce, 1994, s. 145-150). Det er en 

kreativ proces hvor vi bruger vores forforståelse til at argumentere for en sandsynlig forklaring på 

virkeligheden. 

Således var den abduktive slutningsform fordelagtig at bruge, denne afhandlings problemstilling 

taget i betragtning. For at komme en forståelse af genstandsfeltet nærmere, måtte jeg gennemgå en 

række fortolkningsprocesser som løbende ændrede sig, eftersom at min tilgang til empirien og 

teorien ligeledes ændrede sig, baseret på den viden jeg dannede undervejs i arbejdsprocessen. 

Gennem modifikationer i spørgerammerne de enkelte interviews imellem, samt kontinuerlig 

konsultation af teorien, har jeg kunne danne og gendanne hypoteser og således ræsonnere mig 

abduktivt frem til mine slutninger. 

 

2.4 Empiri 

I nedenstående afsnit følger de metodologiske overvejelser jeg har gjort mig med henblik på 

indsamling af empiri, samt en efterfølgende vurdering af datakvalitet.  
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2.4.1 Kvalitative undersøgelser vs. kvantitative undersøgelser. 

Det er i problemstillingen blevet etableret at vores forhåndsviden om genstandsfeltet er relativt 

mangelfuld. Idet genstandsfeltets beskaffenhed – hvordan virkeligheden vi studerer ser ud – er sløret 

har det ført til en eksplorativ arbejdstilgang i mine undersøgelser, hvilket indbyder til brug at 

kvalitative teknikker (Andersen I. , 2005, s. 191). Ifølge Pedersen og Land er brugen af kvalitative 

metoder centrale inden for et hermeneutisk paradigme, da den tilegnede viden ikke kan måles, vejes 

osv.” (Pedersen & Land, 2001, s. 31). Det vil med andre ord være problematisk at arbejde med 

kvantitative metoder, da de ikke vil kunne rumme den kompleksitet der arbejdes med og dermed 

muliggøre en dybere indsigt i genstandsfeltet, hvilket er en forudsætning for den pålidelige analyse. I 

forbindelse med undersøgelsesmetode nævner psykologen Steinar Kvale, som er en ledende 

skikkelse indenfor den kvalitative forskning at:   

”Den postmoderne bevægelse fra viden som en objektiv overensstemmelse med virkeligheden til viden som en social 

konstruktion af virkelighed indebærer, at vægten forskydes fra iagttagelse af til samtale og samspil med en social 

verden” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 310). 

Af dette kan vi forstå, at det socialkontruktivistiske paradigme som specialet er underlagt, bygger på 

en opfattelse af virkeligheden som ”flydende”, hvilket i overvejende grad ekskluderer kvantitativ 

metode, da denne ikke er i stand til at forklare genstandsfeltet; det skal snarere fortolkes. Baseret på 

denne forståelse har jeg konkluderet at anvendelsen af kvalitative undersøgelser, nærmere betegnet 

det semi-strukturede forskningsinterview, er den mest hensigtsmæssige fremgang at benytte, 

problemstillingen taget i betragtning.  

 

2.4.2 Det semistrukturerede forskningsinterview 

Den kvalitative tilgang til empirien kommer til udtryk gennem brugen af fire semistrukturerede 

forskningsinterviews til indsamling af primærdata, som tager udgangspunkt i Steinar Kvales værk 

”Interview - Introduktion til et håndværk”. Den semistrukturerede interviewform anvendes typisk når vi 

har en vis teoretisk og praktisk viden indenfor de områder vi undersøger, men ønsker flere 

informationer og en dybere indsigt heri (Andersen I. , 2005, s. 168). Interviewet som ”(...)søger at 

indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 
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fænomener” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 143-144), er karakteriseret ved at foregå som en relativt 

åben og ustruktureret samtale, hvor flowet styres af de svar der gives. Således har jeg brugt åbne 

spørgsmål, og jævnligt stillet opfølgende og sonderende spørgsmål for at opnå størst mulig dybde og 

klarhed; så vidt det har været gavnligt for datakvaliteten har jeg ladet interviewpersonerne tale frit, og 

forsøgt at styre den generelle retning under forløbet. 

Som udgangspunkt for interviewene blev temaerne personlig branding, troværdighed, sociale medier og 

rekruttering identificeret som værende centrale for undersøgelsen. For at komme rundt om disse 

temaer, og belyse dem fra flere vinkler valgte jeg at gøre brug af to typer interviewpersoner: 

Fageksperter og rekruttører. 

 

 Fageksperter: Personlig Branding 

De to første interview rettede sig mod fageksperter indenfor personlig branding: Uffe Just, direktør 

ved BrandNEW Identity og John de Summer-Brason der i 2004 udgav bogen Berømmelsens 

Anatomi. Relevansen i disse interview lå først og fremmest i at få en bredere forståelse for personlig 

branding, og hvilke forhold der gør sig gældende for anvendelsen af sociale medier i skabelsen af et 

troværdigt brand. Interviewene fungerede desuden som inspirationskilder til de efterfølgende 

interviews, som foregik med to rekruttører.  

 Rekruttører 

For at kunne besvare problemformuleringen var det essentielt at interviewe nogle mennesker som til 

dagligt vurderer jobsøgende og deres kommunikative handlinger. Jeg snakkede med Charlotte Gad 

Køhlert, HR Director ved Languagewire A/S og Steffen Wulff, rekrutteringschef ved Randstad 

København. Det primære fokus var at forstå den udvikling man ser på jobmarkedet i øjeblikket, 

samt at opspore hvordan rekruttører reagerer på jobsøgendes forskellige kommunikative handlinger, 

både online og offline. Derudover var det centralt at få et indblik i deres mening om sociale medier i 

rekrutteringssammenhæng. Kort fortalt var det nødvendigt at forstå, hvordan rekruttører rekrutterer 

for at kunne komme med en vurdering af hvordan ’det troværdige personlige brand’ fungerer.    
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I det semi-strukturede interview vil interviewguiden typisk blot indeholde de for undersøgelsen 

centrale temaer, og nogle mulige spørgsmål dertil (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151). Det var 

imidlertid min vurdering at det ville blive problematisk at dele de gældende temaer op, fordi de hang 

sammen og overlappede hinanden på flere punkter. Praktisk set udformede jeg i stedet en 

overordnet spørgeramme hvori de forskellige emner havde en mere flydende overgang til hinanden.  

Indledningsvis blev alle interviewpersoner via e-mail informeret om afhandlingens formål, og de 

emner som ville blive berørt i interviewet. Alle interviews blev optaget på lydfil og sidenhen 

transskriberet (se bilag nr. 2, 4, 6 og 9).  

 

2.4.3 Datakvalitet 

I samfundsvidenskaben vurderes den overordnede datakvalitet ud fra de tre begreber reliabilitet, 

validitet og generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 267). I modsætning til naturvidenskabens 

formaliserede univers er disse begreber abstrakte størrelser i samfundsvidenskaberne, og afvises ofte 

helt som elementer i kvalitativ forskning på det argument at de stammer fra undertrykkende 

positivistiske begreber som modarbejder den kreativitet som kvalitativ forskning beror på (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 270-271). Således påpeger Miles og Huberman at der ikke eksisterer principper 

eller ufejlbarlige slutningsregler, der kan fastslå validiteten af kvalitativ forskning (Miles & 

Huberman, 1994); der arbejdes i stedet ud fra den opfattelse, at den fortolkning af et fænomen som 

overlever flest forsøg på falsifikation ”vinder”.  

Alt dette fylder den kvalitative forskning med en række faldgruber, igen fordi forsker og 

genstandsfelt flyder sammen i undersøgelsesprocessen gennem fortolkning. I praksis er der her tale 

om forskerbias; det er nødvendigt som undersøger at gøre sig klart hvilken påvirkning man kan have 

på resultaterne, qua de fortolkningsprocesser der ligger i en undersøgelse, og være kritisk overfor 

materiale og fremgangsmåde (Andersen I. , 2005, s. 210). 

 

I lyset af de problematikker der kan opstå i produktionen af gyldige kvalitative forskningsresultater, 

har jeg forsøgt kontinuerligt at recensere informationsmaterialet og mine egne fremgangsmåder. Så 

vidt det har været muligt har jeg forholdt mig objektivt til dataindsamlingen, ved at undgå at påvirke 



23 
 

de interviewede gennem ledende spørgsmål, og føre en så neutral dialog som muligt fra egen side. 

Ved hele tiden at stille spørgsmål til mine resultater og udfordre min egen forståelse, interviewene 

imellem, har jeg kunne forbedre forudsætningerne for undersøgelsens gennemsigtighed.  

Et andet vigtigt aspekt ved datakvalitet er udvælgelsen af interviewpersoner. En almen kritik af det 

kvalitative forskningsinterviews brugbarhed drejer sig ofte om dets lave antal af deltagere (set i 

forhold til kvantitative undersøgelser), hvormed indvendingen går på at undersøgelsens resultater 

mangler generaliserbarhed grundet den lave deltagelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 191). I 

postmoderne samfundsvidenskab er det imidlertid ikke målet at generalisere universelt, men at 

overføre viden fra én situation til en anden, så længe der tages hensyn til den sociale videns 

kontekstualitet og heterogenitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 193). En konklusion af dette kan være 

at en vis form for generalisering af resultaterne er mulig, så længe at man er bevidst omkring deres 

begrænsninger. Vi vil i den forbindelse kunne forbedre forudsætningerne for datakvaliteten (og 

generaliserbarheden) markant, gennem nøje udvælgelse af vores interviewpersoner. For en nærmere 

beskrivelse af interviewpersonerne til denne undersøgelse skal jeg henvise til afsnittet ”Udvælgelse af 

deltagere”. 

Hvad angår generaliserbarheden af mine data vil jeg desuden inddrage den metode Kvale betegner 

som Analytisk generalisering. Denne ”(...)indebærer en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne af én 

undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

289). Selvom denne metode som udgangspunkt benyttes i sammenhæng med casestudier, er det min 

vurdering at dette princip også er anvendeligt i denne undersøgelse qua brugen af den abduktive 

slutningsform, som også kan siges at være baseret på vurderende bedømmelser.  

 

3. Teori 

I det følgende omhandles det teoretiske fundament for afhandlingen. Strukturelt set består kapitlet 

af fire overordnede dele; indledningsvis vil jeg belyse den overordnede samfundsudvikling med 

henblik på at identificere det postmoderne samfunds karakteristika, samt hvordan denne 

samfundsform præger os som individer. Herefter vil jeg komme nærmere ind på området personlig 

branding efterfulgt af en gennemgang af begrebet troværdig – en essentiel bestanddel af personlig 
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branding som fortjener sit eget afsnit. Til sidst følger afsnittet om sociale medier, hvori online 

kommunikation og forholdet til rekruttering gennemgås.    

 

3.1 Samfundsudvikling 

Denne afhandling tager udgangspunkt i dagens Danmark, men for bedre at forstå det samfund vi 

lever i, vil det være fordelagtigt at rette blikket mod fortiden, og se på den udvikling der har fundet 

sted frem til nu. Perioden siden 2. Verdenskrig gør sig særligt gældende for undersøgelsens kontekst, 

men jeg vil først gå længere tilbage og beskrive den 3-trins udvikling samfundet har gennemgået fra 

traditionelt til moderne til postmoderne, med det formål at danne en forståelsesramme for det samfund 

hvori personlig branding nu er ved at vinde indpas.   

 

3.1.1 Det traditionelle og moderne samfund 

Ifølge den indflydelsesrige amerikanske politolog Ronald Inglehart kan vi skelne mellem tre 

forskellige samfundstyper, eller rettere tre faser i samfundsudvikling, nemlig det traditionelle, det 

moderne og det postmoderne samfund (Inglehart, 1997, s. 27-28). I det traditionelle (eller pre-

industrielle) samfund1 afhang menneskets overlevelse af familien og evnen til at være selvforsynende 

gennem landbrug. Social status var noget man blev født ind i frem for selv at skabe, hvilket betød at 

individets færd gennem livet i overvejende grad var bestemt fra barnsben. Forpligtelse til 

fællesskabet, autoriteter, traditioner og religionens suverænitet var faste normer i en tilværelse 

karakteriseret af konformitet og immobilitet  (Inglehart & Baker, 2000, s. 23-25). 

Efterhånden som den teknologiske udvikling skred frem oplevede man en gennemgående 

transformation af samfundet i form af industrialiseringen, hvilket dannede kernen i det moderne 

samfund. Denne medførte en øget rigdom og frihed for befolkningen som helhed, og det blev 

muligt i højere grad at skabe sin egen tilværelse, fordi man ikke længere var bundet af de gamle 

                                                 
1 Der eksisterer stadig traditionelle samfund i verden, og hertil en stor række moderne samfund, men eftersom at denne 
afhandling tager udgangspunkt i dagens Danmark som er et af de førende lande med henblik på postmodernistisk 
udvikling (Tekst 1 s. 22 Inglehart) finder jeg det hensigtsmæssigt at omtale førstnævnte samfundsformer i datid. 
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normer – religion, traditioner og familie mistede betydning fordi disse ikke var længere ansås for at 

være nødvendigheder for overlevelse (Inglehart, 1997, s. 56).  

Funderet i hierarkiske institutioner og bureaukrati blev materialisme og økonomisk vækst gennem 

masseproduktion til dyder, som gennemsyrede det moderne samfund. Autoriteter spillede således 

stadig en central rolle, men disse var af en anden karakter end tidligere. Den øgede velstand 

forbedrede menneskets livskvalitet og den forventede levetid markant, og Karl Marx var en af flere 

som forudsagde at denne samfundsform ville forblive (Inglehart, 1997, s. 20), men som Inglehart 

slår fast, er samfundsudvikling aldrig lineær. Den teknologiske udvikling påvirkede fortsat 

arbejdsmarkedets struktur hvilket betød at størstedelen af OECD landenes arbejdskraft op igennem 

60’erne og 70’erne rykkede over i den tertiære sektor, og dette skift dannede hvad sociologen Daniel 

Bell kaldte for de ”post-industrielle” samfund (Inglehart & Baker, 2000, s. 21). Idet en vis 

økonomisk velstand er nået i et samfund gennem industrialisering, vil en yderligere øgning heraf, 

ifølge Inglehart, ikke længere have nogen særlig effekt hvad angår menneskets ’lykke’ eller livskvalitet 

(Inglehart, 1997, s. 64). Man er med andre ord nået et mætningspunkt hvor overlevelse (som 

industrialisering var midlet mod) tages for givet, og man begynder at prioritere andre mere abstrakte 

behov såsom selvudfoldelse (Inglehart, 1997, s. 56). Dette skift markerer overgangen til det 

postmoderne samfund.  

 

3.1.2 Det postmoderne samfund 

Ligesom modernismen var en bevægelse der gik modsat det traditionelle samfund, er 

postmodernismen på mange områder ligeledes en modreaktion på den moderne samfundsform. 

Hvor modernismen afviste religiøs autoritet til fordel for bureaukratisk autoritet, har det 

postmoderne samfund en tendens til at afvise begge disse til fordel for uhindret selvudfoldelse. 

Politik og erhverv er ikke længere styret af elitære magthavere, men af samfundet som helhed på 

grund af et øget fokus på medindflydelse, diversitet og demokrati (Inglehart, 1997, s. 39). Helt 

elementært for dette skift er, at den økonomiske vækst ikke længere ses som alfa og omega. 

Mennesket er i stedet begyndt at sætte spørgsmålet om livsstil i centrum, og prioriterer værdier som 

selvrealisering og personlig velvære frem for materialisme (Inglehart, 1997, s. 28). Det skal tilføjes at 

materialisme og økonomisk vækst stadig spiller en vigtig rolle i det postmoderne samfund, men som 
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behov prioriteres de generelt lavere end tidligere fordi overlevelse ikke er en bekymring længere, 

hvormed de erstattes af andre behov, navnlig behovet for selvrealisering (Inglehart, 1997, s. 44).  

Marx og Weber kritiserede modernismen for at have en dehumaniserende virkning på individet 

grundet uinspirerende arbejde i masseproduktion og dårlige arbejdsforhold – forhold som ultimativt 

frarøvede individet for egenidentitet. Postmodernismens modreaktion på dette kom i form af et 

mere menneskeligt samfund som satte individualisme i højsædet (Inglehart, 1997, s. 12).  

Et af de steder man har kunnet observere et skift mod et mere menneskeligt samfund er på 

arbejdsmarkedet, hvor virksomhedsstrukturen typisk er blevet fladere, og bureaukratiet i høj grad er 

forsvundet (Inglehart, 1997, s. 28). Der er også sket en ændring i den måde rekruttering foregår på. 

Hvor jobsøgende før i tiden blev ansat på grund af de rent faglige kvalifikationer, er der nu kommet 

et større fokus på immaterielle kvalifikationer så som personlighed og netværk (Korshin, 2010). 

Magtbalancen mellem jobsøgende og virksomheder har generelt udlignet sig over de seneste par 

årtier (denne udvikling er dog aftaget en del i senere tid, som følge af finanskrisen), og 

erhvervssamfundet prøver i højere grad at række ud til forbrugere såvel som potentielle 

medarbejdere, fordi disse i en postmoderne tid er blevet mere selvbevidste og kritiske over for 

autoriteter. Både virksomheder og jobsøgende forsøger i højere grad at realisere nogle bestemte 

værdier, hvilket kan ses i virksomheders forsøg på at etablere et corporate brand, samt brugen af 

employerbranding som skal tiltale jobsøgende til at ville identificere sig med virksomhedens værdier. 

Dette er fordi behovet for selvudfoldelse resulterer i, at det postmoderne menneske lægger stor vægt 

på et meningsfuldt arbejde som interesserer vedkommende, og som giver muligheden for 

medindflydelse  (Inglehart, 1997, s. 44). 

 

Overgangen til det postmoderne samfund er således karakteriseret af en række helt nye behov og 

fokusområder. Ifølge motivationspsykologen Abraham Maslow kan vi identificere og inddele 

menneskets forskellige behov i fem typer, som illustreret nedenfor i hans berømte behovspyramide. 

De basale kropslige behov som føde og ly er de første vi er nødt til at dække; uden dem kan vi ikke 

leve. Når disse er dækket på længere sigt, vil vi udvikle et behov for sikkerhed som vist i lag nummer 

to i pyramiden. Idet et behov opfyldes erstattes det af et nyt, mere abstrakt behov. Således søger vi 

”opad i pyramiden” efterhånden som vores behov dækkes (Maslow, Motivation and Personality (3. 

udg), 1970, s. 17).  
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Hvis vi tager de tre samfundsformer som Inglehart fremlægger dem, kan vi overføre dem til 

Maslows pyramide; i det traditionelle samfund var overlevelse ikke givet, hvorfor de første to-tre lag 

i pyramiden udgør denne tids eksistensramme. Gennem modernismen blev behovet for selvrespekt 

og anerkendelse også aktuelt, og i det postmoderne samfund udvikler mennesket til sidst behovet for 

selvaktualisering og selvrealisering.  

 

 Kilde: (Maslow, Den Store Danske)  

 

For hvert trin vi bevæger os op i pyramiden, jo mindre konkret bliver det behov der skal dækkes; det 

er ikke svært at finde ud af hvordan fysiologiske behov dækkes, hvorimod vejen til selvrealisering er 

noget mere uklar, ikke mindst fordi dette behov er fuldstændig forskelligt fra person til person. Det 

er en problematik som manifesterer sig i det postmoderne samfund.  

 

3.1.3 En nomadisk tilværelse  

I det postmoderne samfund er livet fragmenteret og uforudsigeligt set i forhold til tidligere. Den 

franske filosof Jean-Francois Lyotard skrev i 1979 i sit værk ”Viden og det Postmoderne Samfund” 

at de store fortællingers tid er forbi, hvormed det menes at de faste normer der definerede 
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virkeligheden i tidligere samfund, som religion og autoriteter, er blevet eroderet til fordel for en mere 

løs tilværelse baseret på (valg)frihed (Lyotard, 1984).   

Den polske sociolog Zygmunt Bauman udtrykker det således at vi er gået fra et solidt samfund hvori 

faste rammer dominerede individets adfærd, til en flydende samfundsform hvor mennesket lever 

gennem omskiftelige relationer og i konstant forandring, i forsøget på at definere og realisere sig 

selv. Det er blevet normalt at besidde adskillige roller og være medlem af flere forskellige grupper på 

samme tid, både i privat og professionel sammenhæng, hvormed det kan siges at vi sammensætter 

vores liv og vores identitet, gennem en kollage af fortællinger. Ifølge Bauman kan vi vælge identiteter 

flere gange i løbet af livet, og tilmed opretholde flere på samme tid gennem sociale medier (Pedersen 

T. S., 2007). Netop de sociale medier portrætterer på glimrende vis den fragmentation der 

kendetegner nævnte samfundstendenser; de er mekanismer som gør det muligt for os at interagere 

virtuelt i adskillige retninger simultant, uden at forudsætte længerevarende forpligtelse hvilket 

afspejler det postmoderne menneskes behov for konstant fornyelse (Bauman, Identity, 2004, s. 90). 

Alene antallet af web 2.0 medier og deres forskellighed gør os i stand til at vælge hvem vi vil være i 

øjeblikket, og der vil altid være nye muligheder.  

Bauman mener imidlertid at den omfattende valgfrihed skaber et dilemma for mennesket. På den 

ene side kan vi alle skabe vores egen tilværelse efter ønske, men på den anden side oplever vi at det 

er svært at administrere friheden. Han forklarer, at fraværet af faste normer efterlader individet med 

en følelse af usikkerhed fordi der ikke længere eksisterer retningslinjer (Bauman, Liquid Modernity, 

2000, s. 20-21). Som følge heraf bliver vi rastløse, og forsøger kontinuerligt at finde selvet gennem 

en nomadisk tilværelse, hvori vi sampler identiteter, dog uden at opnå tilfredsstillelse på længere sigt 

(Gergen, 2006, s. 194). Der indtræder en sisyfostilstand for individet, idet det bliver sat ude af stand 

til at opretholde et vedvarende ’selv’ grundet samfundsmæssige forhold, som er baseret på flygtige 

relationer og social fragmentation; vores identitet når aldrig at ”størkne” før den opløses og 

rekonstrueres på ny (Bauman, Liquid Modernity, 2000, s. 82-83). 

 



29 
 

3.1.4 Mennesket som vare 

Baumans teori bygger på den forståelse, at det at være menneske i et postmoderne samfund først og 

fremmest handler om at være forbruger, hvilket skal ses i forhold til foregående tider hvor individets 

rolle som producent/arbejder var i fokus (Bauman, Liquid Modernity, 2000, s. 76).  

Den eksistentielle usikkerhed mennesket oplever, forsøger det at afværge gennem vedvarende 

fornyelse og forbrug, i håbet om at finde tryghed deri. Det skaber ifølge Bauman en varetankegang 

hvor alt gøres op i behov og nytteværdi, men forbrug (og selvaktualisering herigennem) er ikke 

længere begrænset til fysiske varer – der shoppes i alle aspekter af livet, hvilket også inkluderer 

relationer (Bauman, Liquid Modernity, 2000, s. 72-74). Det er i dag blevet reglen frem for 

undtagelsen, at man når at skifte job mange gange i løbet af sin tid på arbejdsmarkedet, ligesom det 

er blevet mere normalt at skifte ud i sine private kredse, eller at flytte til udlandet. Hermed defineres 

selvet gennem flygtige relationer, hvor kun få interpersonelle forhold varer ved. 

Varetankegangen går altså på, at vi behandler os selv og vores relationer som varer; de vurderes alt 

efter om de opfylder vores konstant skiftende behov, og tilfredsstiller de os ikke længere betragtes 

de som kassable. Det gælder jobs, uddannelse, ægtefælder, venner og alle andre private såvel som 

professionelle relationer, så længe vi ikke er afhængige af disse (Bauman, Liquid Modernity, 2000, s. 

163-164). Man kan argumentere for, at det er en noget ekstrem tilstand Bauman beskriver, men ikke 

desto mindre beskriver han en reel udvikling – en udvikling som skaber en konkurrencementalitet 

blandt mennesker der, ligesom varer, bedømmes i forhold til deres alternativer, hvilket er relevant 

jobsøgningskonteksten og for opstanden af personlig branding (Bauman, Liquid Modernity, 2000, s. 

89). 

 

3.2 Personlig branding 

Jeg vil i dette afsnit foretage en teoretisk gennemgang af begrebet personlig branding. Som tidligere 

nævnt eksisterer der endnu ikke meget videnskabeligt funderet litteratur herom, hvorfor 

forståelsesrammen for konceptet vil være baseret på en række forskellige teorier for at komme bedst 

rundt om emnet. 
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3.2.1 Hvad er et brand? 

Ordet brand stammer fra det oldnordiske brandr som betyder ”at brænde”, og henviser til den skik 

som kvægavlere længe har brugt til at kunne genkende og holde styr på deres kreaturer (Keller, 2003, 

s. 3). Helt fundamentalt signalerer et brand et produkts unikhed, i forhold til andre ellers lignende 

produkter. 

I marketingdisciplinen er branding en proces hvori man forsøger at fremmane en unikhed i et 

produkt (produkt værende en vare såvel som en service), ved at differentiere det fra konkurrerende 

produkter, og gøre det genkendeligt for en gruppe forbrugere. Navn, logo og design er nogle af de 

udtryk man klassisk forbinder med brand-karakteristika, men den sande differentiering skabes 

gennem manifesteringen af en merværdi i produktet – et løfte til forbrugeren om at produktet 

tilbyder mere end dets basale funktion (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s. 52). 

Kevin Lane Keller, professor i marketing og forfatter til bogen ”Strategic Brand Management” 

betegner brands som følgende: 

”A brand is therefore a product, but one that adds other dimensions that differentiate it in some way from other 

products designed to satisfy the same need. These differences may be rational and tangible – related to product 

performance of the brand – or more symbolic, emotional, and intangible – related to what the brand represents.” 

(Keller, 2003, s. 4). 

Som det fremgår af udsagnet, kan et brand være baseret på både håndgribelige og uhåndgribelige 

merværdier, og det er op til virksomhederne bag de tilknyttede produkter at kommunikere dette ud 

til forbrugerne, eftersom at et brand kun kan eksistere i kraft af forbrugernes kendskab til det.  Et 

brand tager med andre ord form i forbrugerens bevidsthed (Keller, 2003, s. 13), og bliver for mange 

en dyb og personlig relation. I den forbindelse arbejder man med ’brand personality’ og heri 

symbolske værdier som skal signalere en særlig brand identitet, som appellerer til forbrugerens 

emotionelle side. I takt med individets behov for identitets-skabelse bliver forbruget af brands en 

aktiv del af denne proces, og de brands der bedst formår at tale til forbrugerne, især på det 

personlige plan, vil umiddelbart klare sig bedst. Keller forklarer således: 

”You can plot any relationship – with a person, with a brand – by whether it’s based on love or based on respect. It 

used to be that a high respect rating would win. But these days, a high love rating wins. If I don’t love what you’re 

offering me, I’m not even interested.” (Keller, 2003, s. 39-40). 
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Forbrugernes krav om originalitet og transparens har medvirket til en menneskeliggørelse af brands, 

ligesom virksomhederne bag ligeledes er begyndt at arbejde med deres eget image. Corporate 

branding er en indikation af denne tendens, hvor øget dialog og medindflydelse fra forbrugerens side 

spiller ind, hvilket kan være med til at mindske afstanden mellem forbruger og virksomhed. En 

vigtig forskel mellem produkt branding og corporate branding ligger imidlertid i den forståelse, at 

der ved corporate branding indgår en højere grad af dialog med forbrugeren, og at brandet ikke 

opfindes, men baseres på virkeligheden som den ser ud internt i virksomheden (Schnoor, 2004, s. 

126). Samme grundlæggende forhold eksisterer i personlig branding.  

 

3.2.2 Det personlige brand 

Som term menes personlig branding at være blevet introduceret af Tom Peters i hans artikel ”Brand 

You” fra 1997 (Peters, 1997). Sidenhen er der sket meget på området, men som disciplin har 

personlig branding endnu ikke vundet formelt indpas i marketingstudierne, hvorfor mængden af 

tilhørende videnskabeligt baseret litteratur er knap (Shepherd, 2005, s. 589). Af denne grund er der 

stadig bred uenighed om hvad begrebet indebærer, ikke mindst fordi konteksten ændrer sig alt efter 

hvem der brandes. Celebre skikkelser har genereret meget af den snak der er omkring personlig 

branding (Shepherd, 2005, s. 597), men som Keller tilføjer: 

 “This is not to say that you only have to be well known or famous to be thought of as a brand. By building up a 

name and reputation in a business context, a person is essentially creating his or her own brand.” (Keller, 2003, s. 

24-26).  

Således forklarer han at personlig branding implicit indtræder idet individet arbejder aktivt med sin 

karriere. Generelt set tales der om en proces, hvori man kan arbejde med sit brand på en bestemt 

måde, i håb om at styre de indtryk folk får af en typisk med formålet at komme i betragtning til et 

job. Definitionerne er mange, men går typisk på at vi, ligesom med produkter, synliggør og sælger os 

selv på vores unikke merværdier i håb om at skille os ud og imødekomme arbejdsgiveres behov 

bedre end vores konkurrenter gør det. Peter Horn, forfatter til bogen ”Personlig Branding” 

udtrykker det således: 
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”Personlig branding er den offentlige gengivelse af din person, dine færdigheder i den udformning der fremmer dine 

muligheder bedst muligt” (Horn, 2007) 

Han uddyber med at forklare at vi mennesker bliver mere og mere ens når det drejer sig om 

uddannelse og kompetencer, og at det er vores personlighed som skal adskille os fra andre.  

Uffe Just, direktør ved BrandNEW Identity bemærker følgende, 

”Personal Branding handler først og fremmest om, at du kender og forstår din egen brandkerne – hvilke afgørende 

værdier en som menneske er i besiddelse af – og hvordan du bedst muligt markedsfører denne brandkerne til 

omverdenen og specifikt til din målgruppe”. (Just, 2009)  

Han gør her opmærksom på at individer, ligesom produkter også bør brandes til en bestemt 

målgruppe. Det er derfor nødvendigt at positionere sit brand og segmentere sine målgrupper, hvilket 

er særligt interessant set i forhold til brugen sociale medier pga. deres forskellighed.   

 

Ligesom design og symboler kan være en vigtig del af et produkt eller en virksomheds brand, spiller 

disse også ind i personlig branding. Et produkt bedømmes ud fra de visuelle signaler det udsender, 

og det forhold gør sig også gældende for mennesker; vi bedømmer og danner indtryk af hinanden alt 

efter udseende, gestik og taleform. Det vil sige at påklædning, stemmeføring og udseende blandt 

andre er med til at danne omverdenens opfattelse af et individ. Et eksempel på en person som for 

alvor gjorde sig selv genkendelig, ikke bare gennem hans rolle i Apple, men på hans udseende er 

Steve Jobs. Til diverse pressekonferencer var han altid iført Levi’s 501 jeans, sort rullekrave og 

tennissko. Han skabte et look, og det blev i al dets genkendelighed en del af hans brand. 

Måden mennesker klæder sig på, og opfører sig på er alt sammen kommunikation, som stilles til skue 

for omverdenen. I en personlig branding kontekst er det essentielt at forstå disse forhold, og gøre sig 

klart hvordan man kan arbejde med verbal og nonverbal kommunikation for at påvirke 

omverdenens indtryk af sin person.   
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3.2.3 Individet som performer 

For at forstå den indtryksstyring personlig branding bygger på vil det være fordelagtigt at kigge på de 

underliggende spilleregler, der gør sig gældende for selviscenesættelse. Sociologen Erving Goffman 

introducerer med sit værk ”The Presentation of Self in Everyday Life” et dramaturgisk perspektiv til, 

at forklare hvordan menneskers daglige interaktioner med omverden fungerer som små 

teaterstykker, hvori vi alle spiller roller. Goffman betegner en optræden som: 

”all the activity of an individual which occurs during a period marked by his continuous presence before a particular set 

of observers and which has some influence on the observers” (Goffman, 1959, s. 32) 

Grundliggende for hans teori er brugen af de to begreber front stage og back stage som skaber rammen 

for teatermetaforen. Front stage er ”scenen” hvor en optræden finder sted, hvor individet forsøger 

at skabe et indtryk omkring sin person (ibid.: 32 ). Specifikt for denne afhandlings kontekst er det 

sociale medie scenen. Backstage fungerer imidlertid som det rum hvori den optrædende kan træde 

ud af den rolle som han/hun har opretholdt for publikum, og være privat. Ifølge Goffman er det 

også her at individet konstruerer de roller det optræder med, og skjuler eventuelle faktorer som 

miskrediterer en optræden (Goffman, 1959, s. 114). I en virtuel verden antager begreberne front 

stage og back stage en anden mening, på grund af den fragmentation der kendetegner 

kommunikation online. Dette forhold vil blive nærmere behandlet i afsnittet ”Brugen af sociale 

medier”. 

I mødet mellem de forskellige aktører der indgår i en kommunikativ akt, vil parterne mere eller 

mindre implicit udtrykke en forståelse for hvordan situationen defineres, og hvilke roller hver især 

spiller (Goffman, 1959, s. 15-16). Den optrædende vil forsøge at påvirke publikums opfattelse af 

denne gennem indtryksstyring, blandt andet ved at kontrollere hvilke informationer om 

vedkommende publikum har adgang til. Det kan være informationer som deles eksplicit eller implicit 

i form af verbale handlinger, men det kan også være brugen af såkaldte sign vehicles som hører under 

nonverbale handlinger. Det kan for eksempel være tøj (appearance), kropssprog (manner) og valget 

af inventar i sit kontor (setting) (Goffman, 1959, s. 34-35). Hvor den optrædende har relativ høj 

kontrol over denne akt, så vil vedkommende samtidig afgive en anden strøm af kommunikation som 

denne ikke er herre over i samme grad (Goffman, 1959, s. 18). Der skelnes her mellem det bevidste 

og det ubevidste plan af kommunikation. Som mennesker udsender vi signaler som vi ikke altid er 

bevidste om, eller er i stand til at styre – fx når vi lyver, og får svært ved at agere naturligt. Opfatter 
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publikum, at rollen den optrædende forsøger at fremsætte som sandfærdig, ikke stemmer overens 

med det indtryk der dannes af personen, da kan det have alvorlige konsekvenser som Goffman 

forklarer i nedenstående citat:   

“(…)a false impression maintained by an individual in any one of his routines may be a threat to the whole 

relationship or role which the routine is only one part, for a discreditable disclosure in one area of an individual‟s 

activity will throw doubt on the many areas of activity in which he may have nothing to conceal” (Goffman, 1959, s. 

71) 

Af dette kan vi udlede, at troværdighed og oprigtighed spiller en kritisk rolle for individet der 

forsøger at fremsætte en definition af selvet til omverdenen. Goffman benytter begrebet - audience 

segregation til at forklare hvordan vi tilpasser vores optræden og vores identitet, alt efter det aktuelle 

publikum og den sociale sammenhæng (Goffman, 1959, s. 57). Inden for personlig branding kan 

denne form for handling relateres til marketingprincipperne positionering og segmentering. 

 

3.2.4 Refleksivitet som kompetence 

Holder vi os inden for menneskets evne til at påvirke dets omgivelser er det værd at kaste blikket på 

begrebet refleksivitet. Termen bærer flere meninger, men vedrører i alle aspekter det årsag-effekt 

forhold der indtræder når den der undersøger et fænomen gennem akten selv påvirker dette, og selv 

påvirkes tilbage (DenStoreDanske, 2012). I denne kontekst handler refleksivitet helt basalt om de 

samtaler vi som mennesker har internt med os selv omkring den sociale verden vi begår os i, samt 

vores rolle i denne. Det vedrører med andre ord individets evne til at spejle sig i omgivelserne, og 

reflektere over det som opleves. Processen medvirker til at definere den enkeltes selvidentitet og 

evne til at handle velovervejet, i overensstemmelse med det spejlbillede der ses.  

Således kan det siges at refleksivitet drejer sig om individets evne til at skabe omgivelserne, hvilket 

kan ses i forhold til en situation hvor omgivelserne skaber individet. Ifølge de to professorer Lionel 

Wee og Ann Brooks er et højt niveau af refleksivitet typisk for samfund, hvori der er høj social 

mobilitet (Wee & Brooks, 2010, s. 49). Dette kan føres tilbage til det postmoderne menneskes fokus 

på medindflydelse og personlig selvudfoldelse. Som det fremgår af følgende citat fra Wee og Brooks 

er en personlig branding strategi tungt influeret af individets refleksivitet: 
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 “Personal branding strategies are clearly aimed at developing reflexivity because they encourage actors to engage in 

careful and critical self-assessment about their relative strengths and weaknesses. The ultimate goal is for an actor to 

make use of this self-knowledge to better influence how he/she is perceived.” (Wee & Brooks, 2010, s. 47) 

Deres konklusion er at refleksivitet som evne ikke er ens for alle, og at de aktører der formår at 

arbejde bedst med denne, har bedre forudsætninger for at opnå den ønskede tilværelse: 

“Actors who display appropriate forms of reflexivity are likely to be treated differently than actors who do not, thus 

resulting in a differentiated distribution of agency” (Wee & Brooks, 2010, s. 45) 

 

3.2.5 Personlig branding som proces 

Ligesom definitionen på personlig branding kommer i mange afskygninger, er der ligeledes mange 

bud på hvordan brandet skal udfoldes i praksis.    

Ifølge størstedelen af litteraturen omkring personlig branding er det tydeligt at processen genspejler 

en klassisk branding proces, hvori man snakker om tre overordnede faser. En af de fremtrædende 

branding skikkelser William Arruda udtrykker faserne som extract, express og exude (Shepherd, 2005, s. 

590). Generelt set vil første fase involvere identificeringen af brandkernen, de værdier og den 

personlighed der skal differentiere individet. I anden fase tilrettelægges strategien ved at vurdere 

styrker og svagheder, hvilke målgrupper der arbejdes med, og hvilke kanaler der skal bruges til at 

kommunikere med. I sidste fase eksekveres pakken, og denne proces slutter i teorien aldrig da man 

er nødsaget til at arbejde med sit brand kontinuerligt for at holde det ”up to date”. Som Kapferer 

forklarer, så er opbygningen af brand identitet dynamisk – brandet skal ”(...)konstant udvikles og ændres 

efter den samfundsmæssige kontekst, så det opleves som tidssvarende, det være sig i forhold til teknologi, miljø m.v.” 

(Kapferer, 2001, s. 54). Skønt dette citat ikke vedrører personlig branding specifikt synes det ikke 

desto mindre relevant i denne sammenhæng. Kigger vi for eksempel på udviklingen af de sociale 

medier kan vi hurtigt konstatere at billedet her ændrer sig med en sådan hast, at individet er nødt til 

at holde sig opdateret for at få det meste ud af mulighederne. Ligesom virksomheder og 

organisationer hvis brandingstrategier ikke følger med den teknologiske udvikling, vil det personlige 

brand miste synlighed og relevans hvis ikke der tages hensyn til den samfundsmæssige dynamik. 
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Derudover skabes branding som sagt gennem relationen mellem afsender og modtager, og relationer 

skal løbende stimuleres for at være bæredygtige. 

 

3.2.6 Skepsis omkring personlig branding 

Produkt branding opstod som den første form for branding, men er siden blevet efterfulgt af 

corporate branding og senere hen fænomener som nation branding, faith branding og personal 

branding. Markedsføringen af abstrakte merværdier er blevet taget i brug i et stigende antal arenaer, 

men de udspringer alle fra produkt branding, hvorfor det er relevant at se på hvilke aspekter man har 

overført herfra, og om den udvidede brug kan retfærdiggøres. Branding i klassisk forstand arbejder 

relativt funktionalistisk med produkter, logoer og kommunikationen herom, og brugen af denne 

disciplin i ikke-konventionelle sfærer har mødt en del modstand, ikke mindst på grund af rent etiske 

problemstillinger (Shepherd, 2005, s. 592).  

I et andet, men relateret aspekt, kritiseres brugen af branding på nyere områder (og branding 

generelt), for at dække over manglende substans i det der sælges – når afsenderen i virkeligheden 

ikke har reelle værdier at sælge sig selv på, og der i stedet opfindes et brand for brandets skyld. 

Instituttet for Fremtidsforskning i København som udarbejder magasinet Scenario2, satte med 

artiklen ”Branding is the Losers’ Revenge” sidste år fokus på det forhold med bemærkningen, at 

branding ikke er kommunikation, men spekulation. Ifølge artiklen opstår problemet, idet afsenderen 

accepterer at arbejde generisk med sit produkt, dvs. at man opgiver at arbejde med reelle værdier og i 

stedet sætter sin lid til en facade, fordi det er lettere. Kritikken går på at branding bliver anvendt 

kynisk og indholdsløst, hvormed afsendere sælger et produkt på tomme ’opfattede fordele’, uden at 

det i virkeligheden besidder nogen form for reel fordel i forhold til lignende produkter, og fordi det 

har en effekt, er denne praksis nu optaget i miljøer hvor det ikke hører hjemme. Chefredaktør og 

forfatter til artiklen, Morten Grønberg beskriver således:  

”The result is synthetic stories devoid of any authenticity, and collectively we are moving towards a state that the 

German philosopher Peter Sloterdijk has called ‘differentiated indifference’ i.e. variation without any real variety” 

                                                 
2 Magasinet sætter fokus på samfundstendenser, idéer, visioner og mulige fremtider. 
http://www.scenariomagazine.com/people-2/ 
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(Grønborg, 2011, s. 17). I en personlig branding kontekst argumenteres der med andre ord for 

skabelsen af det vi kan kalde ”upersonlig branding”. 

 

3.3 Troværdighed 

Indeværende afsnit vil bestå af en teoretisk gennemgang af den klassiske appelform etos, som spiller 

en central rolle i forståelsen af troværdighed. Herigennem vurderes det hvordan troværdighed skabes 

af individet, og hvordan det fungerer online. 

 

3.3.1 Etos – vejen til troværdighed 

Det er tidligere nævnt at det postmoderne samfund først og fremmest karakteriseres som et 

forbrugersamfund, hvori individet anvender brands i dets identitets-kontruktion. I den forbindelse 

er det vigtigt for forbrugeren at disse brands er autentiske og virksomhederne bag troværdige, idet de 

afspejler autenticiteten af forbrugerens eget selv (Schnoor, 2004, s. 79-80). Denne mentalitet 

gennemsyrer også det personlige plan, hvor alt lige fra politikere til nazister forsøger at gøre krav på 

ægtheden (Lavrsen, 2008). I branding litteratur bliver begrebet troværdighed således ofte nævnt som 

en vigtig forudsætning for etableringen af et brands identitet, men samtidig er den samme litteratur 

begrænset i dens behandling af troværdighedsbegrebets indhold (Schnoor, 2004, s. 86). For at 

komme en dybere forståelse af troværdighed nærmere, samt hvordan individet kan skabe og arbejde 

med denne i en professionel sammenhæng skal vi tilbage til Aristoteles’ klassiske appelform etos.  

Enhver kommunikativ akt der har til formål at overbevise en modtager om noget er baseret på 

samspillet mellem de tre appelformer: appel via fornuften (logos), via afsenders troværdighed (etos) 

og via følelserne (patos) (Lund & Petersen, 1999, s. 122). Retorikforskeren James C. McCroskey 

definerer etos således: ”Ethos is the attitude toward a source of communication held at a given time by a receiver” 

(McCroskey, 1968, s. 67). Afsenderens etos besiddes altså ikke af afsenderen selv, men af 

modtageren. Ligesom et brand er etos en størrelse som residerer og tager form i andre menneskers 

bevidsthed, og på samme måde er det også underlagt konstant forandring. Ifølge McCroskey 

indtræder denne forandring hver gang afsender indgår i en kommunikativ akt; modtageren vil have 

en forhåndsopfattelse af afsenderens troværdighed kaldet forventningsetos. Denne er baseret på 
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modtagerens kendskab til afsenderen, og har betydning for hvorvidt modtageren lader sig påvirke i 

den retning afsender ønsker (McCroskey, 1968, s. 75). Under selve akten modificeres etos i en 

positiv eller negativ retning, afhængig af de indtryk modtageren danner sig undervejs. Dette kaldes 

for udledt etos, og siger generelt noget om afsenderens budskab og leveringen af dette (McCroskey, 

1968, s. 76). Koblingen mellem forventningsetos og udledt etos skaber til sidst et justeret etos, som 

igen danner grundlaget for forventningsetos ved næste møde mellem afsender og modtager. 

McCroskey forklarer i følgende citat hvordan et “solidt” etos kan siges at have dragende kræfter på 

omverdenen: “We are more like to expose ourselves to sources we perceive as having high ethos, and we are likely to 

pay more attention to high ethos sources to whom we are exposed”. (McCroskey, 1968, s. 76) 

 

3.3.2 Skabelsen af troværdighed 

Ifølge Anne Katrine Lund og Helle Petersen skabes troværdighed gennem et harmonisk samspil 

mellem Image (hvordan afsender ønsker at fremstå), Identitet (afsenders personlighed) og Etos 

(omgivelsernes opfattelse af afsenders troværdighed). Såfremt man projekterer et ønsket image, uden 

at indarbejde identiteten, er der tale om at forcere et etos som ikke kan opretholdes i længden. 

Således skal de tre faktorer være så identiske som muligt (Lund & Petersen, 1999, s. 122). 

Selve den kommunikative akt, mødet mellem afsender og modtager, er der hvor afsender har 

mulighed for at præge etos, og skabe troværdighed. Ifølge Aristoteles foregår dette via de tre etos 

dyder phronesis (kompetence), arete (moralsk karakter) og eunoia (velvilje over tilhørerne) (Lund & 

Petersen, 1999, s. 122-123). Lund og Petersen samler imidlertid eunoia og arete under dyden 

karakter, og tilføjer i stedet den separate dyd tilstedeværelse, som det ses i nedenstående model.  
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Kilde: (Lund & Petersen, 1999, s. 129) 

 

Kompetence bygger på afsenders indsigt i det emne, der danner rammen for kommunikationen, 

samt beherskelse af selve kommunikationssituationen. Dette vedrører sprogbrug og evnen til at 

formidle et budskab med sikker hånd. Ofte vil det dog ikke være nok at fremstå kompetent, da 

afsenderens karakter også spiller en fundamental rolle for dennes evne til at skabe troværdighed 

omkring sin person. Lund og Petersen arbejder med en kobling af arete og eunoia i deres definition 

af karakter; på den ene side skabes troværdighed gennem åbenhed og ærlighed, da folk i højere grad 

stoler på en person, hvis karakter (og motiver) de fatter sympati for (arete). Samtidig vægtes velvilje 

over for modtager samt gode menneskelige egenskaber som humor og beskedenhed (eunoia). 

Forfatterne bemærker omkring eunoia at denne ”[også hænger] sammen med, at vi fatter mere tillid til ’hele’ 

mennesker, der viser, at de ikke kun er fornuftsstyrede, men også besidder fx medmenneskelighed”. (Lund & 

Petersen, 1999, s. 126-127) 

I den forbindelse støder vi på et interessant anliggende. Shepherd nævner at kulturen indenfor 

personlig branding generelt fremhæver et egoistisk synspunkt, som bygger på konstant fremmelse af 

selvet, og at kun få forfattere i feltet har beskæftiget sig med idéen om, at det at tilføje værdi til andre 

mennesker kan være en bedre løsning end primært at fokusere på ens egen værdi (Shepherd, 2005, s. 

600-601). Andre har ligeledes argumenteret for at diskursen omkring personlig branding mangler et 

medmenneskeligt perspektiv, og at de teknikker der promoveres i sidste ende, ligefrem skaber 

manglende tillid, kynisme og forværrede sociale relationer (Lair, Sullivan, & Cheney, 2005, s. 335-

336). Schnoor nævner i sit værk ”Brand Ethos” at fremtidens succesrige virksomheder vil være ”de 
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gode” virksomheder der vægter oprigtighed, ærlighed og velvilje til forbrugerne (Schnoor, 2004, s. 

80-81). Set i lyset af, at disse værdier også gennemsyrer den personlige sfære – at jobsøgendes 

personlighed i dag er en dominerende faktor når der ansættes i erhvervslivet – vil det være vigtigt for 

disse at arbejde med deres karakter. 

Som nævnt introducerer Lund og Petersen ’tilstedeværelse’ som separat etos dyd. Denne drejer sig 

om afsenderens engagement og nærvær i selve kommunikationen, hvilket såfremt det synes ægte, 

virker smittende på modtager (Lund & Petersen, 1999, s. 129-130). Anskuer vi begrebets funktion i 

forhold til de sociale medier, så er det klart at de virkemidler afsender har til rådighed i den 

traditionelle tale, ikke er de samme online. Virtuelt engagement og nærvær signaleres i høj grad 

gennem ’involvering’, hvilket er et forhold der kigges nærmere på i afsnittet ”Netværk og 

rekruttering”. 

 

3.3.3 Indirekte vs. direkte etos-appel 

Gabrielsen og Christiansen tilføjer en ekstra nuance til etos ved at introducere begreberne ’direkte’ 

og ’indirekte’ etos-appel. Den første tilgang bygger på direkte (eksplicitte) selvreferencer til afsenders 

person, oplevelser, viden eller baggrund. Denne ligger som regel placeret i udvalgte dele af en 

kommunikativ akt. Den indirekte etos-appel er imidlertid konstant tilstedeværende, da alt hvad 

afsender kommunikerer, verbalt og nonverbalt, signalerer noget om vedkommende, som 

modtageren vil kunne bruge til at danne sig et indtryk af personen. Fortæller en person at han er 

miljøaktivist, er dette direkte appel. Snakker samme person om hans deltagelse i en række 

demonstrationer vedrørende global opvarmning, så fortæller han indirekte at han går op i miljøet 

(Gabrielsen & Christiansen, 2009, s. 75-76). 

Hvad angår branding, vil en person der forsøger at gøre opmærksom på sig selv altid være nødt til at 

være eksplicit omkring sin person og sit budskab til en vis grad, men ifølge Gabrielsen og 

Christiansen er det vigtigt at være forsigtig med sin brug af direkte etos-appel. Bliver det for tydeligt, 

at afsender forsøger at styrke sin etos kan det i virkeligheden skade vedkommendes troværdighed, 

fordi modtageren kan føle sig manipuleret med (Gabrielsen & Christiansen, 2009, s. 77). Ønsker 

man eksempelvis at demonstrere arete, bør man benytte sig af den indirekte etos-appel, da ”det er 

langt bedre at fremstå sympatisk end at påstå, man er det” (Gabrielsen & Christiansen, 2009, s. 79). Den 
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moralske karakter, altså arete, handler om mere end blot sympati, men citatet viser på fin vis den 

”show it - don’t tell it” styrke der ligger i indirekte etos-appel. Det hænger formentligt også sammen 

med at vi (i Danmark i hvert fald) sætter pris på en vis ydmyghed (Lund & Petersen, 1999, s. 127). 

For at fremstå troværdig kræver det altså, at afsender formår at balancere sit brug af direkte og 

indirekte etos-appel, således at modtager ikke føler, at vedkommende prøver at forcere et billede af 

ham eller hende som værende troværdig.   

 

3.3.4 At kende sig selv 

Vi ved at et brand, for at være troværdigt, skal funderes i individets reelle identitet, men dette 

forudsætter, at man rent faktisk er bevidst om sin egen virkelige identitet, og at det i sandhed er den, 

man kommunikerer til omverdenen. Det er blevet påvist gennem studier, at vi mennesker ikke altid 

selv har en korrekt opfattelse af vores egen person – hvem vi er, hvad vi føler osv. (Vazire & 

Carlson, 2010, s. 615). Denne problematik har en klar relevans i forhold til kravet om at vende 

blikket indad og lokalisere det ægte selv. Undersøgelser peger på at vi har såkaldte ”blind spots” i 

kendskabet til os selv, og at disse kan være skabt af individets ønsker, frygt og underbevidste behov 

for opretholdelsen af et højt selvværd (Menon, 2011). Det kan være en svær proces at finde frem til 

det ægte selv, fordi vi heri konfronteres med svagheder og hårde sandheder, som måske ikke 

stemmer overens med billedet om vores ønskede selv.  

Mangel på selvindsigt kan være en betydelig hindring i udviklingen af et troværdigt personligt brand. 

Til at illustrere problematikken vil jeg gøre brug af Balmer og Greysers model over de fem 

dimensioner af corporate identity, og holde dem op imod individet med henblik på at illustrere 

hvordan manglende sammenhæng mellem disse, kan skade troværdighed. Actual identity dækker over 

alle de personlige facetter der udgør individets virkelige identitet. Communicated identity er den identitet 

der projekteres gennem individets kommunikation til omverdenen. Conceived identity beror på den 

opfattelse omverdenen har af individet. Ideal identity refererer til den i øjeblikket optimale 

positionering af individets identitet, set i forhold til markedet/konkurrenterne. Desired identity bygger 

på individets egne drømme og visioner.    
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Kilde: (Balmer & Greyser, 2002, s. 17) 

 

Balmer og Greysers teori bygger på, at et mismatch mellem to af disse kan have skadelige virkninger 

på virksomheden (Balmer & Greyser, 2002, s. 18), hvilket i denne sammenhæng forstås som 

individet. Typisk for et personligt brand der slår fejl, kunne være et mismatch mellem communicated 

identity og conceived identity; det ses idet en person kommunikerer en definition af selvet, som ikke 

stemmer overens med omverdenens opfattelse af personen, hvilket kan være tilfældet når brandet 

ikke baseres på afsenderens virkelige identitet. Mismatchet vil måske ikke være synligt for personen 

selv, men for andre mennesker vil det være klart, og det kan skabe et indtryk af, at vedkommende 

giver sig ud for at være noget denne ikke er, hvilket vil skade brandets troværdig.  

Selvindsigt øger således sandsynligheden for at der er overensstemmelse mellem det individet 

kommunikerer ud om sig selv, og det som omverdenen tænker om vedkommende. Teorien viser at 

der altid er flere identiteter på spil, og at troværdighed forudsætter at individet er opmærksom på 

balancen mellem disse.  
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3.3.5 Troværdighed online 

For afhandlingens kontekst er det vigtigt, at se på hvad der rent praktisk kan hjælpe med at 

opretholde troværdighed online og senere hen offline. Shepherd forklarer at: 

”Individuals who construct several brand identities for themselves run the risk of having them contaminate or 

undermine one another in the marketplace.” (Shepherd, 2005, s. 596) 

Web 2.0 har introduceret mange kulturelt forskellige sociale fora, hvilket gør det muligt at påtage sig 

adskillige roller på samme tid, men heri ligger den risiko at nogle af disse roller, eller 

brandidentiteter, ikke stemmer overens med hinanden, og opstår der et miks kan det skade 

opfattelsen af individets troværdighed (Labrecque, Markos, & Milne, 2011, s. 48). Sociale medier har 

forskellige interne kulturer, og især forskellen mellem de socialt orienterede og de professionelt 

orienterede er vigtig for jobsøgende at være opmærksom på. Det er med andre ord nødvendigt at 

vide hvad man som bruger transmitterer, og hvem der er eksisterende og potentielle modtagere.  

Ved at lave profiler online, og kommunikere gennem disse, optræder individet på den virtuelle ’front 

stage’. Det udtryk der projekteres i de forskellige online fora, skal gerne være sammenhængende, 

men derudover skal det også matche den person omverdenen ser offline, da et mismatch 

herimellem, som ovennævnt, kan have alvorlige konsekvenser for individets troværdighed. For at 

illustrere problemet kan vi se på netdatingfænomenet. Brugere på disse sites skriver om dem selv, 

hvem de er, hvad de interesserer sig for og hvad de søger. Til trods for den nøjagtighed vil det til 

tider ske, at der opstår en skuffelse ved første fysiske møde mellem to parter, fordi den virkelige 

person man møder ikke formår at leve op til den virtuelle (Frost, Chance, Norton, & Ariely, 2008, s. 

51-53). Det forventningsetos den ene part har haft omkring den anden, kan således siges at have 

været for højt i forhold til virkeligheden, og det udledte etos vil bevæge sig i en negativ retning, og 

efterlade vedkommende med en skuffende oplevelse. Online er vi altid forbundet til resten af 

verden, men vi er stadig adskilt rent fysisk og mange af de facetter der spiller ind i face-to-face 

kommunikation går tabt. Dette kan til tider gøre det svært at mærke det menneske, der gemmer sig 

bag en hjemmesideprofil, hvilket må formodes at spille en rolle for rekruttører, der ønsker en 

nuanceret indsigt i mulige kandidater til et job. Dog har den teknologiske udvikling også gjort det 

muligt at tackle dette problem ved at sætte individet i stand til at kommunikere via video. 

Rekruttører ved i og for sig aldrig med sikkerhed hvad de har med at gøre før de sidder overfor den 

jobsøgende, men her kan videokommunikation være en stor hjælp for folk, som gerne vil vise mere 
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af dem selv, og vise den mest reelle udgave af sig selv internettet tillader. Jobsøgende kan fx lave en 

video af dem selv, hvori de forklarer hvem de er, og hvad der skiller dem ud, og netop her bliver det 

muligt, blandt andet via førnævnte ’sign vehicles’, at give omverdenen et bedre indtryk af ens person 

udover det rent faglige. I Aftenshowet den 12 marts 2012 blev denne tendens diskuteret, hvor to 

gæster hver især havde lavet et ”video cv” af dem selv, det ene selvlavet, og det andet med 

professionel hjælp. Kommunikationsekspert Sune Bang som deltog i segmentet forklarede hvordan 

det kan hjælpe folk med at brænde igennem, og gør det muligt for andre ”at mærke mennesket bag 

ansøgningen” 3, såfremt man også er bevidst omkring hvem modtager er og ikke gør videoen for 

generel. 

 

Endelig argumenterer Elisabeth Hoff-Clausen i værket ”Online Ethos” for, at stilistik spiller en 

væsentlig rolle skabelsen af ethos i en webkontekst. Gennem brugerorienteret retorisk kritik peger 

hun på at afsenderens karakter udvikles gennem den sproglige stil og kunnen, samt det rent æstetiske 

udtryk af en netside. Den visuelle og verbale stil af en netside vil, ifølge Hoff-Clausen, være 

afgørende for om andre mennesker fatter sympati med afsenderen og vælger at fordybe sig i denne 

(netsiden), eller om de vil vælge den fra og gå videre (Hoff-Clausen, 2008, s. 221-223). Hendes 

arbejde vedrører hovedsageligt politikeres kampagnesites og weblogs, på hvilke afsenderen som regel 

vil have større indflydelse hvad angår layout (selve sidens arkitektur), set i forhold til de fleste sociale 

netværk (herunder Facebook og LinkedIN) som typisk er mere rigide i formen. Brugere af Facebook 

og LinkedIN bør altså være opmærksomme på de ”fysiske” elementer af deres profiler de kan 

påvirke, foruden deres sproglige stil.   

 

3.4 Sociale medier 

I dette afsnit vil jeg lægge ud med at klargøre fænomenet Web 2.0 og de sociale medier, samt deres 

funktion i samfundet. Jeg vil i den forbindelse kigge nærmere på Facebook og LinkedIN – de to 

medier der fokuseres på i afhandlingen. Efterfølgende ser jeg på sociale mediers rolle i forhold til 

rekruttering, samt det kontroltab af information der udgør en trussel mod individers brand online.  

 

                                                 
3 http://www.youtube.com/watch?v=buyqproeQ3M&feature=plcp (Søg evt. på ”aftenshowet videoansøgning”) 
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3.4.1 Web 2.0 og Sociale medier – Hvad går det ud på? 

Med opstanden af sociale medier, har individet der ønsker at brande sig personligt fået et magtfuldt 

redskab som har udvidet rammerne for kommunikation i det daglige. For at forstå disse medier er vi 

først nødt til at undersøge fænomenet Web 2.0 som ofte forveksles med sociale medier. Begrebet 

som først blev taget i brug i 2004, dækker over et fundamentalt skift i den måde internettet bruges 

på, hvilket blev muliggjort gennem den teknologiske udvikling. Hvor det der kendetegner Web 1.0 er 

ufleksibel envejs-kommunikation i et et-til-mange format, så bygger Web 2.0 på brugen af 

internettet, som en platform hvorpå mennesker fra hele verden kan mødes i interaktive miljøer, og 

skabe indholdet gennem samarbejde – såkaldt ”User Generated Content”. Kaplan og Haenlein 

definerer således sociale medier som “(…)a group of Internet-based applications that build on the ideological 

and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content.” 

(Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60-61). 

Ifølge Kaplan og Haenlein kan sociale medier inddeles i 6 underkategorier, alt efter hvor meget 

brugerens egen identitet involveres, hvor tung ”tilstedeværelsen” er under selve brugen, samt 

mængden af information der kan kommunikeres i et givet tidsrum (Media richness) (Kaplan & 

Haenlein, 2010, s. 61-62) 

 

Kilde: (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 62) 

 

Som det fremgår af modellen er sociale netværk en separat kategori indenfor sociale medier, og med 

afhandlingens fokus på Facebook og LinkedIN, som hører under nævnte kategori, fortjener denne 

en uddybelse. Boyd og Ellison definerer et socialt netværk “(…)as web-based services that allow individuals 

to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom 
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they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system” 

(Boyd & Ellison, 2008, s. 211). 

I forhold til andre sociale medier, er sociale netværk, som det fremgår af navnet, karakteriseret af en 

netværksstruktur baseret på profiler som giver brugerne mulighed for selektivt, at finde sammen i 

grupper. Disse profiler kan bestå af personlig information i form af skrift, lyd, billeder og video, og 

brugerne kan typisk kommunikere med hinanden gennem interne mailsystemer og ’instant 

messaging’ (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 63).  

 

3.4.2 Brugen af sociale medier 

En rapport fra 2011 af Danmarks Statistik viste, at seks ud af ti internetbrugere i Danmark benytter 

sig af sociale medier (DST, 2011), og ifølge Foreningen af Danske Interaktive Medier brugte 

danskerne i 2010 27% af al deres tid online på sociale medier4 - mere end dobbelt så meget som på 

nyheds-sites (13%) (FDIM, 2011, s. 25).  

Tallene peger på at befolkningen for alvor har taget sociale medier til sig. I dag kan alle med 

internetadgang interagere og dele viden med andre brugere fra et utal af sociale kredse, og 

enkeltpersonen har i det hele taget fået muligheden for at lade sin indflydelse række længere end 

nogensinde før. I forhold til de postmodernistiske samfundsværdier har man, med den nye 

generation af online medier, fået et redskab der matcher behovet for at realisere ’selvet’, og i 

forlængelse en oplagt platform for det personlig brand (Hemelsberger, 2005, s. 653-654). 

Anvender vi Goffmans dramaturgiske tilgang til kommunikative akter, så fungerer det sociale medie 

som en virtuel ’front stage’ hvorpå individet performer. Web 2.0 medier giver som instrumenter en 

høj grad af kontrol, hvad angår konstruktionen af egen-identitet. Både verbale og non-verbale 

kommunikative handlinger kan tilpasses således, at performeren er i stand til at projektere præcis den 

ønskede definition af selvet (Papachariss, 2009, s. 210). Elementer som personlig information, 

billeder, applikationer og valg af layout betragtes i den forstand som rekvisitter den enkelte kan 

                                                 
4 Rapporten adskiller imidlertid søgetjenester (21%), så som Google, og sociale medier, selvom førstnævnte hører under 

termen sociale medier.  
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bruge i sin selvfremstilling (Labrecque, Markos, & Milne, 2011, s. 38). Sociale medier varierer 

imidlertid hvad angår tilhørende kultur, og på denne måde vil modtagergruppen også skifte karakter. 

Som nævnt tidligere bruger Goffman begrebet ’audience segregation’ til at forklare hvordan 

individet, for at undgå misrepræsentation (brandforvirring), opdeler sit publikum i separate 

modtagergrupper og præsenterer forskellige roller overfor hver af disse. Tidligere studier har påvist, 

at individer også påtager sig flere roller på én gang i cyberspace, og at de, især med sociale og 

professionelle netværk, forsøger at holde dem adskilt for ikke at skabe brandforvirring. Dette 

opleves imidlertid som en udfordring, blandt andet fordi udviklingen peger på en højere grad af 

integrering medierne imellem, hvilket kan gøre det sværere at opretholde flere identiteter på samme 

tid. Labrecque, Markos og Milne opstiller i denne forbindelse følgende tese: ”The drive to develop an 

authentic online brand may require an approach to transmit a single perspective that can transcend professional versus 

social distinctions.” (Labrecque, Markos, & Milne, 2011, s. 48-49) 

 

3.4.3 Facebook 

Det sociale netværk Facebook, der oprindeligt startede som et netværk for studerende på universitet 

Harvard, blev grundlagt i Californien i 2004 (Facebook, 2012). Mediet er med sine godt 845 

millioner brugere det absolut dominerende netværk verden over, og alene i Danmark har over 2.8 

millioner oprettet en profil på sitet. Facebook bruges efterhånden af personer i alle aldre, men 

størstedelen af brugerne ligger i aldersgruppen 18-44, som optager 57% af profilerne, og fordelingen 

mellem mandlige og kvindelige brugere er stort set lige (SocialBakers, 2012). Undersøgelser viser at 

to tilfældige brugere af Facebook i samme land, som vel at mærke ikke er venner på mediet,  i 

gennemsnit kun er adskilt af omtrent 3 mellemliggende kontakter (Russel, 2011).  

Facebooks anvendelsesmuligheder er mangefold, men kerneværdien består i at gøre verden mere 

åben og forbundet (Facebook, 2012). Udover at kunne holde kontakt med sit eksisterende netværk, 

bliver det også muligt at finde fx gamle klassekammerater og kollegaer, og ved at slutte sig til diverse 

grupper kan man skabe helt nye kontakter. Rent funktionelt tilbyder sitet et væld af rekvisitter for 

brugeren der ønsker at præsentere sig selv. Udover at kunne ’mikroblogge’ via statusopdateringer, 

kan man lægge billeder, videoer og anden information ud til skue, samt at give sine diverse 

præferencer og holdninger til kende via den enkelte profils opsætning. Brugerne kan selv kontrollere 
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hvor meget information der skal være offentligt tilgængeligt, og hvor meget der skal være privat 

(Papachariss, 2009, s. 209-211).  

I modsætning til det rent fagligt orienterede netværk LinkedIn, er kulturen på Facebook kendetegnet 

ved at være af en mere social karakter, ikke mindst fordi de mange lag i – og åbenheden af – mediet, 

indbyder til en højere grad af interaktion (Papachariss, 2009, s. 208).    

 

3.4.4 LinkedIn 

Det professionelt orienterede netværk LinkedIN, blev lanceret i 2003 og rundede i februar 2012 150 

millioner brugere, hvilket gør det til verdens største professionelle netværk (LinkedIn, 2012). Der er i 

øjeblikket over 825.000 profiler på LinkedIN i Danmark, hovedsageligt i aldersgruppen 30-39, 

hvilket svarer til godt 17% af landets internetbrugere (SocialBaker, 2012). Nyere tal peger på at to ud 

af tre profiler på professionelle netværk tilhører mænd (DST, 2011). 

Ligesom Facebook, er LinkedIn et åbent netværk som alle kan benytte, selvom brugergruppen 

hovedsageligt består af professionelle og studerende. Sitets faglige fokus kommer til udtryk i 

profilstrukturen som følger et cv-format, hvor brugeren kan beskrive sin uddannelse, 

arbejdserfaringer, kompetencer osv. (Papachariss, 2009, s. 207-211) – en stil som afspejles i 

definitionen af de bekendtskaber man holder på netværket, hvilke betegnes som ’connections’ i 

modsætning til Facebooks ’friends’. Som udgangspunkt anvendes LinkedIn til at skabe og holde 

kontakt med ens professionelle netværk, og brugerne kan udveksle viden og føre parter sammen 

gennem anbefalinger (Papachariss, 2009, s. 204). Der eksisterer desuden en lang række grupper på 

sitet som kan hjælpe personer med, at profilere sig og finde fagligt ligesindede. Virksomheder og 

rekruttører er også i stigende grad begyndt at bruge sitet til, at finde og tjekke eventuelle kandidater 

til et job –  også personer som ikke nødvendigvis er jobsøgende (Jebsen, 2012). 

 

3.4.5 Netværk og rekruttering 

Det har hidtil været nævnt, at målet med personlig branding var at differentiere sin person i forhold 

til konkurrencen på jobmarkedet, og imødekomme arbejdsgiveres behov bedst muligt. Det er dog 
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ikke ensbetydende med, at ens målgruppe udelukkende skal forstås som værende rekruttører og 

arbejdsgivere. Ebbesen og Haug bemærker at ”hvis man vil have mest ud af sin digitale kommunikation, 

foreslår vi, at man i stedet for at tænke sin kommunikation lineært tænker den i netværk og relationer” (Haug & 

Ebbesen, 2009, s. 12). 

Selvom denne tanke oprindeligt vedrører virksomheders kommunikation til kunder, er den også 

særdeles relevant for den enkelte person. Ansættelser foregår i dag i høj grad gennem anbefalinger 

og uformelle kanaler, hvilket gør det sværere for mange – uanset deres kvalifikationer – at få et job, 

hvis ikke de networker aktivt. Det er kosteligt for virksomheder at søge efter nye medarbejdere, og 

såfremt en kollega eller en bekendt kan anbefale en kandidat til et job, da undgår arbejdsgivere flere 

af de usikkerheder der kan være omkring det rigtige match (Larsen, 2009). På baggrund af denne 

udvikling, synes det vigtigere end nogensinde at inkorporere sit netværk som målgruppe af det 

personlige brand. For individer der ønsker at supplere deres netværk, tilbyder både LinkedIn og 

Facebook muligheden for at melde sig ind i specifikke faglige grupper, hvori man kan interagere og 

skabe kontakter med folk, samt styrke sin professionelle profil. Brugen af disse har i sig selv en hvis 

signalværdi, fordi omverdenens formodninger om individets personlighed, præferencer og aktiviteter 

alle drages ud fra det selskab det holder (Papachariss, 2009, s. 210). 

Det er imidlertid vigtigt at man gør sig bevidst om, hvad man af kvaliteter har at byde på overfor 

enkelte grupper, og sine modtagere som helhed (Haug & Ebbesen, 2009, s. 107), da positivt udbytte 

af networking beror på aktiv deltagelse, samt evnen og viljen til at bidrage. Cand.mag i retorik og 

kulturanalytiker Nadja Pass udtrykker at ”Regel nummer et (...) når man snakker netværk og sociale medier, er 

at man skal bidrage med meget mere end man regner med at få igen.  Jo mere (...) man hjælper de andre med gode 

eksempler, viden og opmuntring når de efterspørger det, jo større er sandsynligheden for at de også lægger sig i selen for 

at hjælpe en selv hvis man skulle få brug for det.” (Pass, 2009). 

Det kan siges at den involvering der efterlyses, samlet set udgør tidligere nævnte etos-dyder 

’tilstedeværelse’ og ’velvilje’. Involvering drejer sig med andre ord om at afsender udviser 

engagement og nærvær i kommunikationen, samt signalerer en interesse for modtagerens 

velbefindende. 

 



50 
 

Udover at arbejde med sit netværk, kan det være fordelagtigt at gøre sig bevidst omkring ens 

overordnede synlighed online, da arbejdsgivere i højere grad er begyndt at søge oplysninger om 

jobsøgende på nettet (Politiken, 2008). Tendensen gør det nødvendigt, at være opmærksom på de 

signaler man sender via det som dukker op i en Google søgning, men samtidig kan man også 

udnytte den til sin fordel. Antallet af ansøgere til et job, vil af naturlige årsager være højest i de 

indledende faser, og ligeledes vil den største andel af disse skæres fra i starten. Derfor vil det være en 

fordel at kunne skille sig ud tidligt, ved at gøre sig selv synlig. På Facebook er det som nævnt muligt, 

at kontrollere nøjagtig den mængde personlig information som skal være tilgængeligt for 

offentligheden. Ved at åbne for udvalgte elementer af sin profil giver man en potentiel arbejdsgiver 

chancen for at få en mere nuanceret indsigt i personen der søger jobbet. Derudover er det en 

mulighed, at benytte sig af andre populære netværk så som Kommunikationsforum, eller at have sin 

egen hjemmeside, idet det kan skabe et mere alsidigt billede. Igen er forudsætningen for denne 

fremgang er, at der skal være en ægte mening med brugen af disse – at individet er involveret i 

mediet, så det ikke blot ”er til for at være til”. Derudover vil det alt andet lige være et spørgsmål om 

at vurdere hvilke arbejdsgivere det er man søger ved, og hvilken type kommunikation der er 

passende i situationen. 

 

3.4.6 Kontroltabet 

Gennem vores handlinger på internettet efterlader vi alle et digitalt fodaftryk – et fodaftryk som på 

godt og ondt kan have betydelige konsekvenser for andre menneskers opfattelse af os, herunder 

potentielle arbejdsgivere. Det er dog ikke udelukkende vores egen adfærd på nettet der afgør 

hvordan vi fremstår.  

”Ingen, hverken enkeltpersoner eller store globale virksomheder, kan egenhændigt producere fortællingen om sig selv. 

Dine venner kan publicere lyd, fotografier eller levende billeder med dig, som kan ødelægge den brandede 

selvfremstilling, som vi gerne så i al vores kommunikation” (Haug & Ebbesen, 2009, s. 17). 

Således forklarer Haug og Ebbesen, at vi ikke altid vil kunne kontrollere hvilke informationer der er 

tilgængelige om os online. På Facebook vil det eksempelvis være muligt at lægge et billede ind på en 

vens ’væg’ uden vedkommendes samtykke, og dette billede vil i al sin enkelhed være med til at skabe 

den fortælling der udgør profilen, uanset om profilens indehaver ønsker det (Labrecque, Markos, & 
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Milne, 2011, s. 48). En kritisk forskel på online og offline miljøer er at internettet har en mere 

”klæbende” funktion hvad angår kommunikative handlinger; når først noget ligger online så 

forsvinder det ikke så let igen, specielt når det føres videre af andre brugere. Det bedste eksempel på 

dette er når fx en nyhedshistorie eller en video bliver viral. En af de virksomheder der blev offer for 

kontroltab var fastfoodkæden McDonald’s. Virksomheden opfordrede via Twitter deres følgere5 til 

at komme med deres historier og oplevelser som kunder hos McDonald’s. Blot få timer efter 

lanceringen af ’McDStories’ droppede man dog tiltaget, da responsen fra følgerne indeholdt utallige 

negativt ladede tilbagemeldinger. Det hjalp dog ikke, da fænomenet allerede havde spredt sig på 

mediet og fået sit eget liv (Hill, 2012). Selvom der her er tale om et verdenskendt brand, så gælder 

samme princip for enkeltpersoner.  

Der kan også ligge information om os på nettet som vi slet ikke er bevidste omkring. De fleste 

internetbrugere har formentlig prøvet at ’google sig selv’, og det er ikke usandsynligt at der dukker 

noget op. Det har fordret mange personer og virksomheder til holde øje med hvad der måtte ligge af 

potentielt skadelige informationer. En virksomhed der yder assistance i disse sager er Atak 

Advertising & Management, som arbejder med ”online reputation management”. Virksomheden 

specialiserer sig i at hjælpe personer og virksomheder af med uønsket materiale, der måtte dukke op i 

en Google søgning, enten ved at bede domæneindehaveren om at fjerne det, eller ved at arbejde med 

søgemaskinen på en sådan måde at den uønskede information placeres længere nede på listen af 

søgeresultater (ATAK, 2012).   

 

4. Empirisk analyse 

 

4.1 Indledning 

Formålet med denne afhandling er, at opnå indsigt i hvilke kommunikative udfordringer der gør sig 

gældende for individer der ønsker at skabe sig et troværdigt brand gennem sociale medier, samt at 

                                                 
5 På Twitter kan man følge alle der har lavet en profil, virksomheder såvel som enkeltpersoner. Når disse skriver en 
besked (et tweet) via deres profil, vil denne figurere på følgernes oversigt over tweets fra dem de følger.    
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analysere hvordan jobsøgende med fordel kan arbejde med deres brand i disse miljøer, med henblik 

på at forbedre deres muligheder på jobmarkedet. 

Brugen af eksisterende litteratur har dannet en teoretisk ramme for undersøgelsen, og for at få en 

bedre idé om hvad der gør sig gældende i praksis, suppleres denne med fire semistrukturerede 

forskningsinterview. Gennem brugen af fageksperter indenfor personlig branding og rekruttører, fik 

jeg muligheden for at berige min forståelse for, hvilket formål personlig branding kan tjene, samt 

hvordan rekruttører vurderer jobsøgendes kommunikative handlinger, og i hvilket omfang de bruger 

sociale medier til at undersøge kandidater.  

 

4.2 Udvælgelse af deltagere 

Valget af interviewpersoner var baseret på et krav om, at de skulle have været i deres respektive felt i 

nogle år, da der i undersøgelsen foreligger en interesse omkring de seneste års eventuelle ændringer 

på jobmarkedet, og i brugen af sociale medier. En hvis erfaring ville alt andet lige, også have 

betydning for vedkommendes evne til at sige noget om generelle og fremtidige forhold.  

Derudover valgte jeg ved hver af de to interviewtyper, en person med en ”blødere” faglig baggrund 

(J. Summer-Brason og C. Køhlert) end den anden. Formålet med at benytte et mix af profiler i 

undersøgelsen var, at få så nuanceret et datamateriale i udbytte som muligt. Nedenfor følger en kort 

beskrivelse af de fire interviewpersoner: 

 

 Uffe Just, fagekspert i personlig branding 

Uffe Just, som er civiløkonom, har gennem de sidste 25 år beskæftiget sig med branding, 

både nationalt og internationalt. Han har blandt andre arbejdet med GE Money Bank og 

Disney Channel, og har sammen med makkeren Henrik Wenøe startet virksomheden 

BrandNEW Identity.  

 

 John de Summer-Brason, fagekspert i personlig branding 

John de Summer-Brason er uddannet i film og medievidenskab, samt i markedsføring og 

international handel. Udover at arbejde som kommunikationskonsulent, har han blandt 
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andet tidligere arbejdet i teater- og medieverdenen, og udgav i 2004 bogen Berømmelsens 

Anatomi, som gjorde ham til en populær foredragsholder om personlig branding. 

 

 Charlotte Gad Køhlert, rekruttør 

Charlotte Gad Køhlert, som er HR-direktør i oversættelsesvirksomheden Languagewire A/S, 

har en baggrund som cand.mag. i retorik, med efteruddannelse i kommunikation, ledelse og 

psykologi. Hun har tidligere arbejdet som HR-konsulent i Ledernes Hovedorganisation.   

 

 Steffen Wulff, rekruttør 

Steffen Wulff, som er uddannet ved Copenhagen Business School, arbejder i øjeblikket som 

rekrutteringschef ved Randstad København. Han har omtrent 12 års erfaring med 

rekruttering og headhunting. 

 

4.3 Transskribering af data 

En fuld transskribering af interviewene blev udført, umiddelbart efter de enkelte interviews fandt 

sted. Selve transskriberingen bød på en fortolkning af materialet, som gjorde det muligt at 

identificere de, for problemstillingen, relevante dele af interviewene.    

Som udgangspunkt har jeg transskriberet ordret, for at sikre at meningen i talen ikke gik tabt. 

Interviewenes forholdsvis afslappede tone betød, at der indgik en del talesprog i samtalen, og jeg har 

for så vidt muligt bibeholdt ord som ”øh”, ”mm” og vendinger som ”ja ik’?”. De steder hvor en 

ordret transskribering ville virke meningsforstyrrende, eller i de tilfælde hvor enten jeg selv eller 

interviewpersonen omformulerede sig flere gange, eller formulerede sig uklart, har jeg enten udeladt 

enkelte dele, eller omskrevet teksten med fokus på ikke at frarøve den for meningsbærende 

elementer. I transskriberingen anvendes følgende markører:  

.. To prikker indikerer en kortere tænkepause, typisk ved overgang til en omformulering. 

... Tre prikker indikerer en længere tænkepause, typisk ved overgang til en omformulering. 

”” Anførselstegn er benyttet ved de lejligheder hvor interviewpersonen simulerer en talesituation. 
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4.4 Dataanalyse 

Mit arbejde med teorien, samt alle de indtryk jeg har nået at danne mig omkring problemstillingen 

undervejs i processen, har gjort det muligt at identificere en række temaer som er centrale for min 

besvarelse af problemformuleringen. Strukturen af indeværende afsnit er bygget op omkring tre 

overordnede kategorier, hvorunder førnævnte temaer vil blive præsenteret, og interviewpersonernes 

input heromkring analyseret. Referencer til bilag angives med ”(Bilag x, sp.y)” – x refererer til 

bilaget, og y refererer til det spørgsmål i interviewet der kommer før det der henvises til. 

 

4.4.1 Sociale medier 

4.4.1.1 Når der kommunikeres online 

De sociale medier har gjort det lettere for individet, direkte og indirekte, at skabe en levende 

fortælling om selvet, og få den fortalt til et større publikum end det før har været muligt. Men med 

den magt Web 2.0 har givet til den enkelte, følger et personligt ansvar. Når først vi giver vores 

mening tilkende om noget online, da vil vi ikke have de samme justeringsmuligheder som vi har ved 

traditionel samtale, hvor alt er mere flydende. Kommunikation online er fragmenteret – mere tur-

baseret, og fx. ironiske betoninger kan være sværere at fremmane. Derudover kan andre tage vores 

udmeldinger og videregive dem, og iscenesætte dem. Derfor er det vigtigt at forstå, at 

kommunikation online kan have en særlig tyngde. Ikke mindst for personer der ønsker at skabe sig 

et brand, gælder det om at gøre sig bevidst heromkring, og bruge det til sin fordel. Alt afhængig af 

personen og hvem der kommunikeres til, vil der være forskelle på hvad der giver mening, men det er 

muligt at pege på at par grundlæggende retningslinjer.   

John de Summer-Brason fortæller at ”(...)den tanke som falder mig ind, det er at det gode gamle begreb "less is 

more" stadigvæk hersker.. altså jeg kan jo se på Facebook eller på LinkedIN for den sags skyld, hvor folk gør sig 

gældende, at for nogen rabler det med at man skal gøre sig så meget bemærket som muligt, og det kræver altså et stort 

talent altid at kunne sige noget interessant, og der vil jeg sige, der er det sgu bedst at have sine virkemidler i 

baghånden.. altså brænde sine teatereffekter af når man virkelig har noget.” (Bilag 4, sp.13) 

Ifølge ham ligger den største værdi i de koncentrerede udtryk – de tilrettelagte udmeldinger, som har 

potentialet til at gøre indtryk på modtagergruppen (Bilag 4, sp.19). Faren ligger i blot at gå efter 
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synligheden for dens egen skyld, da de indholdsløse udmeldingers manglende relevans, kan afspejle 

manglende relevans hos afsenderen selv. 

Uffe Just giver ligeledes udtryk for at det er vigtigt at gøre sig tanker om sine modtagere, og hvad der 

har relevans for dem. Han fremhæver desuden at den gode opførsel i almindelighed spiller en stor 

rolle når man kommunikerer online. 

”(...)det er et talerør, det er en mulighed for at gå ud og markere sig, som man ikke har haft før, for alle mennesker, 

hvor det tidligere har været meget mere besværligt. Der er jo en række faldgrupper selvfølgelig, man skal gøre en masse 

ting, man skal opføre sig ordentligt, man skal tænke på hvad man siger, alt det som man hele tiden læser om ik' men 

altså, det er jo et socialt rum altså, man skal virkelig være opmærksom på hvad man siger (...) Man skal 

kommunikere noget som folk er interesseret i, som har relevans for dem. Man skal kommunikere på en måde så de 

overhovedet bemærker det, altså skaber attention omkring det man nu kommunikerer.” (Bilag 2, sp.18). 

Det er altså centralt at man som kommunikatør – som personligt brand – giver sine modtagere en 

grund til at være interesseret i det man siger.  

 

4.4.1.2 Brugen af sociale medier ved rekruttering  

For bedst at kunne tilrettelægge det personlige brand online, vil det også være nødvendigt for 

jobsøgende at gøre sig klart hvordan virksomheder bruger sociale medier når de rekrutterer, og 

hvilket forhold de har til den information de finder om kandidater.  

LinkedIn har som nævnt oplevet en markant fremgang de seneste år, og både Charlotte Køhlert og 

Steffen Wulff fremhæver at det er det online medie der primært bruges af rekruttører og 

headhuntere, når der søges efter kandidater (Bilag 6, sp15; Bilag 9, sp12). Køhlert udtaler at: 

”Jeg rekrutterer for eksempel to medarbejdere til min egen afdeling lige nu, og i begge jobannoncer har jeg skrevet aktivt 

at jeg vil gerne have at de medsender.. når de sender ansøgningen ind, så skal de medsende et link til deres LinkedIN 

profil, (...) og det er fordi jeg vil se hvordan de præsenterer sig selv online. Jeg vil se et billede af dem, og jeg vil se at der 

er overensstemmelse mellem det de skriver i deres cv og deres ansøgning, og det de også har lagt ud offentligt (...) og 

hvordan de i det hele taget kommer across, eller sådan præsenterer sig selv som professionelle, og som mennesker.” 

(Bilag 6, sp.3). 
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Hun tilføjer at hun ofte tjekker en kandidats LinkedIn profil, før hun læser ansøgningen, fordi den 

som regel vil være mere kortfattet og relevant. På denne måde kan hun hurtigere beslutte om den 

jobsøgende kunne være et match til stillingen, eller om det er noget hun ikke vil forfølge (Bilag 4, 

sp.16). Såfremt profilen ikke er veludformet kan det altså have negative konsekvenser for den 

jobsøgende, før ansøgningen overhovedet har været i spil. Igen er det relevansen af afsenderens 

kommunikation, der er afgørende for dennes muligheder.   

 

4.4.1.3 Informationssøgning om kandidater 

Charlotte Køhlert benytter primært LinkedIn når hun vil finde information om en jobsøgende, men 

hun googler gerne kandidater for at se, hvad der dukker op af informationer om dem, og om der 

ligger nogen billeder af dem på nettet (Bilag 6, sp.16). I den forbindelse er hun også opmærksom på 

hvad en Facebook profil kan vise: 

”Altså det kommer jo op når man Googler folk, (...) der kommer Facebook jo også op. Man kan sige, jeg har ikke 

så meget adgang derinde, hvis ikke man er venner med dem så kan man jo ikke få adgang til dem, men man se det 

billede de vælger at putte på.. og det synes jeg kan være interessant, og der vil det faktisk være sådan at (...) hvis jeg 

sad med en kandidat som havde lagt et rigtig dumt billede ud på sin Facebook profil, så ville det trække fra i min 

bog, (...) og et rigtig dumt billede hvad er det? Altså, sådan et eller andet upassende hvor de tosser fulde rundt eller er 

pilskæve, eller er nøgne eller altså gør et eller andet sådan hvor man siger.. og ikke fordi, altså folk kan være fulde og 

skæve og nøgne alt hvad de vil i deres fritid, det må de selv om, men den kandidat der kommer ind i min virksomhed 

er jo vores ansigt udadtil, og der har jeg brug for at have med mennesker at gøre som har en ansvarlig og moden 

forståelse af at (...) jamen du arbejder også i LanguageWire når du er i Netto om lørdagen.” (Bilag 6, sp.17). 

Hun påpeger at de informationer hun ellers falder over online, altid vil vurderes ud fra typen af job 

der skal besættes; hvor nogle ting som fx. deltagelse i et tv program kan være en sjov kant hos en 

kandidat til én type stilling, da vil det måske trække fra ved andre stillinger. Typisk vil det afhænge af 

hvorvidt vedkommende er involveret i kommunikationen med en virksomheds omverden, som 

denne ansigt udadtil (Bilag 6, sp.25). De ting der dukker op kan altså have en hvis betydning for 

hendes vurdering af kandidaten, men hun tilføjer at hun ikke umiddelbart ville bruge Facebook 

aktivt, til at lære mere om en person. Personligt anser hun ikke Facebook for at være et medie, der 
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endnu egner sig til at bruges som ’professionelt visitkort’, men anerkender samtidig at denne 

opfattelse kan være anderledes blandt yngre generationer (Bilag 6, sp.20,21).  

Steffen Wulff bruger også hovedsageligt LinkedIn til informationssøgning. Han googler kun hvis 

han skal søge efter en speciel person, men ikke hvis det er for at finde information om en kandidat 

han skal have til samtale. Han udtrykker at han ikke er interesseret i at se om vedkommende 

optræder på et billede online, eller om deres navn skulle indgå i en artikel fx. Selvom han tror på at 

Facebook kan være et nyttigt redskab for kandidater, der benytter grupper på siden til at profilere sig 

fagligt, mener han ikke at mediet er velegnet i rekrutteringsøjemed. Han fokuserer i stedet på om det 

cv han får tilsendt af en kandidat, stemmer overens med det der ligger på LinkedIn (Bilag 9, 

sp.12,13,14). 

 

4.4.1.4 Social og professionel på samme tid?  

Som det fremgår af ovenstående, er det begrænset hvilken rolle mindre faglige medier som 

Facebook spiller i rekruttering. Umiddelbart er det forskelligt om rekruttører vælger at søge 

informationer om kandidater via andre medier end LinkedIn, men udviklingen peger på at flere er 

begyndt at foretage en generel søgning på internettet for at se hvad der dukker op. Det er muligt at 

åbne sin Facebook profil, eller dele af den, således at rekruttører og andre vil kunne danne sig et 

bedre helhedsbillede af personen, end en LinkedIn profil ville give. Selvom mediet ikke bruges til 

aktivt at lære mere om en kandidat, vil nogle rekruttører som Charlotte Køhlert alligevel tjekke hvad 

der måtte ligge af informationer hvis profilen dukker op i en Google søgning. I den forbindelse er 

det vigtigt at gøre sig klart hvilke signaler, den information der er tilgængeligt for offentligheden 

sender. 

Ifølge John de Summer-Brason afhænger brugbarheden i Facebook som et professionelt medie af, 

hvilket marked man som jobsøgende befinder sig i, og hvilke job det er man søger (Bilag 4, sp.21). 

Også Charlotte Køhlert vurderer, at en mere kreativ tilgang professionel selvfremstilling kan være 

mere oplagt i nogle brancher, frem for andre. Hun afviser dog ikke muligheden for at det kan blive 

mere standard i fremtiden (Bilag 6, sp.20). Uffe Just mener at de sociale og faglige sfærer udmærket 

kan krydses, så længe man er opmærksom på hvordan det går til, og tilpasser mixet af de to. 
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”Der skal man være opmærksom på hvordan man blander tingene sammen, eller hvordan man skiller det ad ik'. Der 

er det jo let for dig som privat person, så kan du jo lave din egen gruppe hvor du har en mere faglig profil hvis du har 

lyst til det, og så kan du krydse den ind over med din sociale profil sådan efter hvordan du nu mener det passer med 

din strategi bedst hvad du vil.” (Bilag 2. sp.22). 

Via en jobansøgning vil man kunne gøre opmærksom på en sådan gruppe, eller en personlig 

hjemmeside/blog fx. Som John de Summer-Brason er inde på, vil en sådan strategi formentlig 

indebære, at den jobsøgende gør sig nogle overvejelser om hvilken type virksomheder 

vedkommende ansøger ved. Alt andet lige tegner billedet sig, at mindre faglige sociale mediers 

nytteværdi, for tiden værende, ligger i at brande sig overfor netværket først og fremmest, set i 

forhold til rekruttører.    

 

I forbindelse med udviklingen online hvad angår jobsøgning, så peger Steffen Wulff på, at flere sites 

så som Jobindex og Jobzonen er begyndt at indarbejde mere interaktion og livsstil i hjemmesiderne, 

ved fx. at give brugerne mulighed for at chatte, og tilbyde features der indbyder til en højere grad af 

involvering (Bilag 9, sp.9). Dette er en tendens han ser sprede sig i den kommende tid: 

”Jeg kunne sagtens se at Apple, Google og Microsoft kunne gå ind og lave en eller anden form for kæmpe 

søgemaskine, og så slå alle andre af pinden fordi at de bare leverer den hele pakke. Jeg tror at hvis det er du skal ud 

og have fat i kandidaterne, så skal du tilbyde mere end bare en jobportal. Du skal ud og give dem en livsstil, du skal 

have en masse ting smidt ind i det her, det kan både vær en blanding af LinkedIn, Facebook, Twitter, TV2's 

hjemmeside med spil, øh.. alle de her ting samlet et sted. Og så kan du også lige søge et job. (...) Jeg tror vi vil se det 

inden for en årrække.” (Bilag 9, sp.17) 

Den type medie han betegner er interessant nok et multidimensionelt medie, som integrerer det 

sociale i det faglige. Der er med andre ord tale om en sammensmeltning af de forskellige miljøer, 

hvilket lægger op til en branding-tilgang, hvor det sociale og det professionelle blandes sammen.  

 

4.4.1.5 Delkonklusion 

De sociale medier har gjort det muligt for jobsøgende, at brande sig på et større plan end det hidtil 

har været muligt, men som John de Summer-Brason og Uffe Just påpeger, er det kritisk at man som 
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kommunikatør gør sig bevidst, at det ikke er nok at gøre sig selv bemærket; der skal være relevans og 

indhold i det der kommunikeres, hvilket kræver en forståelse for det gældende publikum, og hvad 

der er interessant for dem. Dertil bør jobsøgende være opmærksomme på hvad der ligger 

tilgængeligt på internettet af information og billeder som vedrører dem, da undersøgelser peger på at 

arbejdsgivere i højere grad er begyndt at tjekke potentielle kandidater på internettet. Alt hvad der 

dukker op i Google søgning, kan have en betydelig signalværdi om individet på godt og ondt. 

Charlotte Køhlert nævner eksempelvis at hun godt kan finde på at kigge på en profil hvis den 

fremgår af en google søgning, og at det kan trække fra i hendes bog hvis der ligger noget ’uheldigt’.  

Som billedet ser ud nu benytter rekruttører i overvejende grad LinkedIn, til aktivt at lede efter og 

tjekke kandidater. Charlotte Køhlert ser ofte en jobsøgendes profil på sitet igennem, for at vurdere 

om det overhovedet giver mening læse dennes ansøgning. Derfor må det må anses for at være en 

nødvendighed at arbejde målrettet med sin profil, og sikre at den er relevant og gældende for det 

marked man bevæger sig i. Den generelle opfattelse er at Facebook er et mere ’socialt’ og privat 

medie, hvorfor mange rekruttører formentlig vil tøve med at bruge det til andet end lige at tjekke, 

om der skulle være nogle ting der springer i øjnene omkring en kandidat. Steffen Wulff og Uffe Just 

fremhæver dog hver især, at faglige grupper på Facebook kan være et nyttigt redskab, for individer 

der ønsker at profilere sig mere nuanceret, så længe man er forsigtig med hvordan det sociale og 

faglige blandes sammen. Ved at åbne dele af sin profil, eller ved at oprette en gruppe dedikeret til en 

faglig profilering af én selv, kan jobsøgende nævne dette i en ansøgning (eller på en LinkedIn profil 

for den sags skyld), og på den måde give rekruttører muligheden for at få et mere nuanceret indtryk 

af dem som kandidater. Det samme gælder for en blog eller en hjemmeside. Spørgsmålet om 

hvorvidt brugen af mindre faglige medier og en mere kreativ profilering er på sin plads, afhænger 

tilsyneladende af hvilken type job der søges, og hvilken virksomhed der søges i.     

Steffen Wulff tror at vi i fremtiden vil se flere jobsøgningsportaler som integrerer det sociale i det 

faglige, med det formål at give jobsøgende et rum der tilbyder mere livsstil og flere muligheder for at 

interagere. Tanken bekræfter den udvikling at flere kulturelt forskellige sociale medier i dag 

integreres, hvormed enkeltpersoner, netværk og rekruttører alle kommer hinanden nærmere. 

Forholdet vil kun gøre det vigtigere for individet, at være bevidst omkring de forskellige roller der 

spilles online, og sørge for at de ikke er i strid med hinanden. 
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4.4.2 Netværk 

4.4.2.1 Ansættelser via netværk 

Ifølge Charlotte Køhlert blev hun for omtrent 10 år siden gjort opmærksom på, at to tredjedele af 

alle job blev besat via netværk, og at hun for nylig har hørt at procenten sågar er endnu højere nu. 

Hun genkender selv tendensen og forklarer, at det høje antal ledige i øjeblikket betyder, at man som 

virksomhed risikerer at blive overdynget med ansøgninger, hvis man benytter traditionelle 

annonceopslag.  

”Det er yderst ressourcekrævende at annoncere efter kandidater. Virksomheder bruger rigtig meget tid på at 

gennemføre sådan en ansættelsesproces. Og selvom man gør sig umage med at vælge den rigtige kandidat, så ved man 

aldrig, hvad man får før, personen sidder i jobbet og skal performe. Alternativt kan man betale headhuntere og 

recruitere for at gøre arbejdet. Dette er også en dyr løsning og igen er der ingen garantier for succes. Så kan man 

ansætte én via sit netværk, som man kender, som man ved kan levere varen og performe som ønsket, som man har 

gode referencer på - og helst kendskab til selv - så løber man en minimal risiko.” (Bilag 7). 

Steffen Wulff bekræfter udviklingen. Han forklarer at der opleves en fortsat stigning i antallet af 

ansættelser via netværk, og at mange virksomheder også er begyndt at udlove en dusør til 

medarbejdere, som gør brug at deres netværk til at besætte interne stillinger (Bilag 10).  

Ansættelser via netværk har således en betydelig værdi for mange virksomheder, fordi processen kan 

fjerne en del af de tidsmæssige og finansielle omkostninger der er forbundet med traditionel 

annoncering. Samtidig mindskes nogle af de usikkerheder, der kan eksisterer omkring det at finde 

det rette match til arbejdspladsen. Denne udvikling indikerer, at det er vigtigt for jobsøgende at gøre 

sig bevidste omkring deres eget netværk, og at det vil være gavnligt at indarbejde det personlige 

brand i kommunikationen med de relationer man har, sociale såvel som professionelle, således at 

disse er bevidste omkring nævnte brand i fremtidige situationer. 

 

4.4.2.2 Hvor starter man? 

John de Summer-Brason anerkender, at et stærkt netværk betyder meget for individets muligheder i 

erhvervslivet, og at det har meget at sige hvilke kredse man er født ind i. Mange personer, specielt 

nyuddannede, vil måske ikke have et betydeligt netværk at arbejde med, og ifølge Brason gælder det 
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om at gøre sig klart hvor på karrierestigen man befinder sig, og vurdere hvilke muligheder der ligger i 

at arbejde med det netværk man har fået gennem opvæksten og skolegangen (Bilag 4, sp.6).  

Udover det netværk man får mere eller mindre naturligt, så er det også muligt at skabe nye, mere 

perifere relationer ved aktivt at opsøge dem, hvilket sociale medier har gjort lettere. Steffen Wulff 

anbefaler at bruge LinkedIn grupper til at skabe kontakt: 

"Der er en masse grupper derinde. Hvis det er du søger noget indenfor HR, jamen så bruger du HR, HR-United, 

eller Danske HR-konsulenter.. der er en masse muligheder derinde hvor det er at du kan lægge dig op i nogen grupper, 

være med i nogen debatter, og så kan du poste dit.. altså "kender i nogen som der søger i øjeblikket, jeg er ledig", og så 

kan man faktisk lægge hele sit cv ind som der faktisk er en profil derinde.” (Bilag 9, sp.13).  

Som det fremgår af ovenstående, så er det en god ide at deltage aktivt i sådanne grupper. Tidligere 

blev det nævnt, at et vigtigt element i at arbejde med netværk og sociale medier er, at man bør 

bidrage med mere end man regner med at få igen. Følger man denne tankegang, er det altså ikke nok 

at være passiv bruger af en gruppe; det sociale medie bygger på interaktion og vidensdeling, ligesom 

disse begreber er centrale for networking. Ved at bidrage gør man omgivelserne opmærksomme på 

sit brand og på sin vilje til, ikke blot at fremme eget velbefindende, men andres ligeså. Der skal være 

en såkaldt hjælpefunktion, hvilket John de Summer-Brason betegner som en fundamental 

komponent i personlig branding (Bilag 4, sp.5). 

 

4.4.2.3 Delkonklusion 

Tilsyneladende besættes størstedelen af nye job gennem netværk og uformelle kanaler, især fordi det 

høje antal ledige der søger på annoncer, kan være overvældende for virksomheder, og gøre 

ansættelsesprocessen til en bekostelig affære. Desuden kan denne fremgang forbedre 

sandsynligheden for at finde det rette match til en stilling. Dette betyder at jobsøgende, for at gavne 

deres muligheder på jobmarkedet, bør arbejde bevidst for at styrke deres netværk, og eventuelt 

forsøge at skabe nye kontakter. De sociale netværk gør det lettere for folk at holde kontakten med 

deres netværk, samt at finde nye kontakter, og især LinkedIn anbefales til sidstnævnte. Facebook vil 

formentlig også have en hvis værdi, især for nyuddannede som endnu ikke har et større fagligt 

netværk. For at få det meste ud af de sociale netværk kræver det aktiv deltagelse fra brugerens side, 
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og en vilje til at bidrage. Effekten af dette vil være øget kendskab til det personlige brand, og en 

signalværdi om at man i fremtiden kan bruges som ressource. 

 

4.4.3 Troværdighed 

4.4.3.1 Troværdig selvfremstilling  

Troværdighed er et afgørende element i det personlige brand, fordi denne dikterer om individets 

omgivelser er villige til at fatte tillid til vedkommende, og ’bruge brandet’. Som jobsøgende er det 

klart at der kæmpes i en flok om at nå længst i et løb, hvorfor man også må sælge selv, men det vil 

være vigtigt at substansen i det der loves matcher virkeligheden, for ikke at risikere et billede af 

falskhed. Ifølge John de Summer-Brason opstår der en følelse af utroværdighed, når målet bliver at 

opnå en effekt gennem eksponering alene (Bilag 4, sp.12). Hvis ikke indholdet i det egentlige brand 

– identiteten – stemmer overens med kommunikationen, arbejder man udelukkende med facaden. 

Det kan relateres til Anne Katrine Lund og Helle Petersens forklaring om, at virksomheder der 

projekterer et image, hvori den virkelige identitet ikke er forankret, også arbejder med en sminket 

facade som ikke er bæredygtig i længden. 

Charlotte Køhlert udtrykker at ”troværdighed er jo et eller andet med at der er overensstemmelse mellem tingene, 

at det du siger det er også det jeg ser, eller hvis man skriver man er super sporty, idræt øh.. løber maraton, og så googler 

man et billede af en der er halvtreds kilo overvægtig ik' altså. Så troværdighed for mig er i første omgang noget med at 

der er overensstemmelse i tingene, og at tingene går igen, det samme information.. hvis vi siger ok den er sgu god nok 

ik'? Øhm, men ellers er det jo også et eller andet med at i situationen, når man så møder folk, at der er noget 

autenticitet.. altså det er der det bliver troværdigt, (...) igen, altså overensstemmelse, kongruens, autenticitet, altså der er 

what you see is what you get.” 

Går vi tilbage til Balmer og Greysers model for de forskellige identiteter en afsender besidder, kan 

ovenstående være et eksempel på et mismatch mellem den såkaldte communicated og actual identity. I 

en situation hvor førstehåndsindtryk spiller en kritisk rolle for afsenderen, kan et mismatch 

herimellem have mærkbare konsekvenser, fordi fundamentet for rekruttørens forhold til den 

jobsøgende kan være negativt præget fra starten. Det er derfor essentielt at de informationer 

rekruttører finder om en kandidat online, ikke giver indtryk af en anden virkelighed end den 
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vedkommende ’lover’ i en ansøgning. På samme måde skal den jobsøgende gøre sig bevidst, at den 

definition af selvet der projekteres online og i en ansøgning/cv, også skal stå sin test offline såfremt 

vedkommende kaldes til samtale. Ifølge Steffen Wulff er et cv ”(...) jo også et kreativt formuleret billede af 

en selv. Et cv er jo ikke nødvendigvis den person der sidder overfor mig, så som jeg ser det nu vil du aldrig kunne 

komme ud over et interview hvor du sidder ansigt til ansigt og snakker om nogle ting.” (Bilag 9, sp.18) 

Hos LanguageWire og Randstad bruger man begge steder personlighedstests til at lære kandidaterne 

bedre at kende, ved at matche resultaterne med de informationer der fremgår af deres cv, for at 

vurdere om der er overensstemmelse herimellem (Bilag 6, sp.9; Bilag 9, sp.7). Det gør det klart at det 

kan give bagslag ikke at fundere sit brand i ægtheden. Som Uffe Just forklarer så ”[skal man være] 

autentisk, man skal være ærlig, man kan godt pådutte folk noget løgn, så og så længe indtil de ligesom prøver brandet 

ik' altså... Det er jo ligesom en cola, hvis man siger den smager super godt og den er fantastisk markedsført, og folk de 

smager den og hvis den så smager af helved til, så køber folk den ikke igen, og det samme gælder med personal 

branding.” (Bilag 2, sp.23). 

Overensstemmelse vil imidlertid ikke altid handle om, blot at være ærlig omkring sin person; 

troværdighed forudsætter som tidligere bemærket en hvis form for selvindsigt, da mennesker ofte 

kan tage fejl omkring deres egen personlighed.  

 

4.4.3.2 Selvindsigt 

Vi mennesker kan have et naturligt besvær med at definere vores reelle person – hvem vi er, 

hvordan vi opfører os og hvad vi føler fx. – uden at ramme forbi til tider. Helt konkret vil en mand 

måske føle, at han er letsindigt anlagt, hvor andre ser ham som værende direkte ansvarsløs. 

Eksemplet er karikeret, men illustrerer hvordan uoverensstemmende opfattelser kan være et 

problem for individet. Hvordan vi opfatter ting er subjektivt, og det er ikke nødvendigvis et 

spørgsmål om hvad der er rigtigt eller forkert, men i en salgssituation (hvilket personlig branding i og 

for sig er) er der fordele at hente ved at adoptere et modtagerorienteret perspektiv. 

I BrandNEW Identity er man meget opmærksom på at de selvopfattelser som afsendere – både 

individer og virksomheder – har, ikke altid stemmer overens med omverdenens. 
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”(...)ens personal brand er jo en blanding af ens eget selvbillede, ens selvopfattelse og så andres opfattelse af en ik', (...) 

det vigtigste det er jo ligesom med corporate brand igen, altså i virksomheden har man selv en opfattelse af sit eget 

brand, og går man ud og spørger kunderne, så har de måske en anden oplevelse af brandet. Hvor stort et gap er der 

mellem egenoplevelsen og den oplevelse der er ude i omverdenen? (...) Ens egen oplevelse af ens eget brand skulle gerne 

hænge så godt som muligt sammen med den oplevelse andre mennesker har.” (Bilag 2, sp.26) 

Uffe Just forklarer at en vigtig del af den brandudvikling de arbejder med i virksomheden, består i at 

forene de forskellige brandopfattelser der måtte eksistere. I den forbindelse inddrages andre brands, 

enkelte personer og segmenter til at vurdere klientens brand. Deres brandoplevelse kobles 

efterfølgende til selvopfattelsen, hvormed man identificerer eventuelle mismatches og arbejder ud 

fra dette. Også John de Summer-Brason har erfaring med mangelfulde selvopfattelser gennem sit 

konsulentarbejde og fortæller, at ”(...)der er mange ting man ikke er hvis på, og derfor skal man etablere en 

kommunikation med sine omgivelser, og være villig til at tage det ind.. og der er en af livets store øvelser, det er jo.. 

hvad man skal lytte til og tilegne sig, og hvad man skal man ikke lytte til og afvise.” 

De to fremhæver her en meget relevant pointe: At definere selvet, og udvikle et personligt brand, er 

ikke egnet som et individuelt foretagende. Vi ved at et brand, ligesom etos, dannes i modtagerens 

bevidsthed, gennem interaktionen mellem denne og afsender. Det vil derfor være gavnligt for 

jobsøgende, at forsøge at definere deres selvopfattelse og teste validiteten af denne, ved at lytte til 

hvad fx. venner, familie eller netværkets opfattelse er. På denne måde vil det også være muligt at 

opnå bevidsthed omkring nogle af de ting, man som person ikke altid er klar over at man 

kommunikerer. 

Ifølge Charlotte Køhlert er hun opmærksom på hvordan kandidater agerer under en samtale, og 

synes det er interessant at iagttage de ting en person ubevidst kommunikerer. Hun forklarer at de 

signaler der sendes er med til at sige meget om vedkommendes personlighed, og at det kan have en 

stor indflydelse på hendes vurdering af, om personen er et match til den gældende stilling (Bilag 6, 

sp.34,35,36). Ved at begribe sin særegne måde at gestalte sig blandt andre på, og forstå hvilken form 

for respons denne kan udløse, vil den jobsøgende alt andet lige være bedre rustet til at få det meste 

ud af sin kommunikation.   
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4.4.3.3 Video som kommunikationsmiddel – et mere nuanceret billede 

Et cv, en jobansøgning eller en online profil bruges alle til at fortælle noget om en person, men disse 

kommunikationsmidler vil som regel være begrænset i hvad de kan demonstrere, fordi mange af de 

kommunikative facetter der spiller ind i face-to-face samtale går tabt. Som Steffen Wulff bekræfter 

vil der altid være nogle signaler man som rekruttør ikke kan opfange, før man sidder med personen 

(Bilag 9, Sp.23).  

Med de mange ledige på arbejdsmarkedet, vil det være sværere som jobsøgende at skille sig ud af 

mængden, og komme til samtale hvor det er muligt at vise mere af sin personlighed. Som nævnt 

tidligere er flere jobsøgende derfor begyndt at lave videoer af dem selv, typisk som del af en 

ansøgning, men det kunne fx. også være en mere generel ”profil-video” man linkede til fra sin 

LinkedIn side. Med tidens fokus på det ’hele’ menneske, ville brugen af en sådan video stille flere 

midler til rådighed, i forsøget på at skabe en dybere profil. Charlotte Køhlert udtrykker sig således 

om strategien: 

”Altså det er jo noget helt andet at se et andet menneske agere end at læse om dem, eller se billeder.. altså ligeså snart 

det bliver dynamisk så kommer der et helt andet udtryk. (...) altså jeg ville på splitsekunder kunne vurdere, bare på et 

videoklip af en, om det var noget for mig eller ikke.. altså der skal ingenting til, altså de der første sekunder, 

førstehåndsindtryk, de slår jo bare igennem.. så det er da klart at det kunne da være interessant.” (Bilag 6, sp.38). 

Brugen af video i sin kommunikation har altså potentiale til at markere et individ bedre, men 

samtidig involverer det en betydelig risiko; som Køhlert nævner har førstehåndsindtryk en stor 

indflydelse på hendes opfattelse af en person, og hun ville hurtigt være i stand til at vurdere om 

denne kunne være et match. Ud fra de tanker hun gør sig kan man argumentere for, at hendes 

førstehåndsindtryk af personen i videoen burde være i stil med det førstehåndsindtryk hun ville få 

ved at have denne til samtale. Af dette kan man udlede at den jobsøgende ikke ville have ”noget at 

tabe” ved at bruge en video – tværtimod ville denne have en bedre forudsætning for, som person og 

brand, at forplante sig skarpere i rekruttørens bevidsthed. Argumentet er imidlertid optimistisk, ikke 

mindst fordi der stadig er tale om envejskommunikation, hvilket begrænser aktens naturlighed. 

Dertil kommer at en videoproduktion stiller store krav til afsenderen, for at kunne tage sig ud som 

troværdig og kompetent. John de Summer-Brason forklarer, at han også ser hvordan 

videokommunikation griber om sig i øjeblikket, og at det giver individet en glimrende mulighed for 

at producere sine egne statements, men at mange mennesker endnu ikke er kritiske nok omkring 
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kvaliteten.” (Bilag 4, sp.17). Charlotte Køhlert nævner desuden at hun ser en fare i, at det kan blive 

en smule poppet, og at det igen kommer an på hvilken branche man befinder sig i (Bilag 6, sp.39,40). 

Som udgangspunkt kan strategien altså virke som en enten-eller fremgang, som er meget afhængig af 

kvaliteten af videoen, men på et arbejdsmarked hvor ledigheden er høj vil det måske være hvad der 

skal til for at fange den rettes opmærksomhed.  

 

4.4.3.4 Delkonklusion 

Troværdighed er omdrejningspunktet for det personlige brand, ligesom det er det for et corporate 

brand – hvis ikke der er hold i det der kommunikeres vil tilliden til brandet forgå. Googler 

rekruttører en kandidat skal de informationer der kommer op således gerne stemme overens med 

det de læser og ser i en ansøgning, et cv, eller en online profil, ligesom den person der møder op til 

en samtale også skal kunne leve op til forudgående definitioner af selvet. Et brand skal derfor 

funderes i ærlighed, og den virkelige identitet hos individet. 

Overensstemmelse forudsætter ærlighed, men ærlighed er imidlertid ikke altid nok da vi mennesker 

kan tage fejl af hvordan andre opfatter vores person. Vi har en unik og måske forfængelig idé om 

hvem vi er, og i øvrigt vil vi ikke altid at være klar over hvilke signaler vi sender indirekte gennem 

vores handlinger. Det mismatch der kan opstå mellem opfattelser, vil kunne have negativ indflydelse 

på den jobsøgendes troværdighed, hvorfor det er essentielt at indgå i dialog med omverdenen, og 

gøre sig bevidst om eksterne opfattelser af ens person.  

Videopræsentationer giver jobsøgende muligheden for at skabe et mere troværdigt helhedsbillede 

omkring sin person, og markere sig i rekruttørers bevidsthed. Der er dog flere risici forbundet med 

en sådan strategi. Dels vil det kræve at produktionen af videoen er af en hvis kvalitet, og dertil 

kommer at afsenderen skal være kompetent i sin optræden. Helt specifikt kommer etos-dyden 

phronesis i fuldt spil i denne situation, fordi videoen i bund og grund fungerer som en salgstale, hvor 

afsender nødvendigvis må fremstå sikker og klar i sin kommunikation; hvis ikke den jobsøgende 

giver udtryk for selvtro og kompetence, da vil en rekruttør næppe tilskrive de værdier til 

vedkommende heller.  

Charlotte Køhlert giver desuden udtryk for, at der kan ligge en fare i at det bliver lidt for smart, og 

antyder at strategiens succes kan afhænge af hvilken branche man befinder sig i. Dette stemmer 
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overens med den generelle opfattelse af, at mere kreative former for selvfremstilling skal bruges med 

varsomhed i en jobsøgningskontekst. Lykkes det dog at signalere professionalisme og kompetence, 

kan en videopræsentation formentlig være et nyttigt redskab til at skille sig ud. 

 

5. Diskussion 

 

Indeværende afsnit vil bestå af en diskussion omkring mit valg af metode, herunder brugbarhed og 

begrænsninger, set i forhold til de resultater jeg har opnået. 

Afhandlingens interessefelt befinder sig som tidligere nævnt indenfor et hermeneutisk paradigme, 

hvilket lægger op til brugen af kvalitative metoder. Da virkeligheden der undersøges ikke er sat, men 

socialt konstrueret er disse metoder nyttige fordi de muliggør en dybere indsigt og fortolkning. I 

forbindelse med at vurdere hvilke overvejelser jobsøgende personer bør gøre sig vedrørende deres 

kommunikative handlinger, var det relevant at snakke med rekruttører, da det i sidste ende vil være 

dem der afgør den enkeltes skæbne på arbejdsmarkedet. Her ligger dog problematikken, at det kan 

være svært at få interiviewpersonerne ind i den tankegang, der gør sig gældende for den 

underliggende teoretiske ramme. Det kan med andre ord være vanskeligt at få dem ind på det spor 

man gerne vil have dem, fordi personlig branding formentlig vil fremgå som et vagt og relativt 

ukendt begreb for dem. Som resultat heraf bliver flere af de for afhandlingen centrale temaer berørt 

inddirekte og til tider uklart, hvilket kan øge kravene for en gyldig analyse. Dertil er faktum at der 

med to rekruttører er tale om et relativt lille udvalg, hvilket begrænser mulighederne for at give 

entydige svar på en række problemstillinger. Hermed skal konklusioner drages med en hvis 

forsigtighed. Den brede og eksplorative natur af begge typer interviews gjorde imidlertid, at jeg blev 

opmærksom på nye vinkler til de forskellige emner, hvilket fremmede en bedre helhedsforståelse for 

genstandsfeltet. 

For at gøre tingene mere håndgribelige for en rekruttør, kunne man via en anden metode have 

præsenteret dem for et specifikt eksempel på personlig branding. Dette kunne være en jobsøgende 

som havde tilrettelagt en bestemt form for selvfremstilling gennem et eller flere sociale medier, 
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hvortil en rekruttør givet vis lettere ville kunne forholde sig til sagen, og sætte ord på deres meninger 

om strategien. 

 

Et gennemgående tema i afhandlingen, har været at indarbejde et retorisk perspektiv i forståelsen af 

personlig branding. Dets anvendelse muliggør en bedre forståelse for hvad der rent faktisk er på spil 

når en afsender og en modtager mødes, og hvordan individet kan arbejde med sin person og 

kommunikation. Meget af litteraturen omkring personlig branding i dag, bygger på en opportunistisk 

og funktionalistisk tilgang til disciplinen som på mange måder fremmer Baumans varetankegang, 

hvori menneskets rent humanistiske værdier ikke overlades meget råderum, og netop disse værdier 

er i virkeligheden en central del af teorien om etos og troværdighed – at kommunikatøren er velset 

af omgivelserne, og det på baggrund af mere end blot vedkommendes kompetencer. Som fænomen 

gennemsyres personlig branding generelt af uklarhed, men her kan indarbejdelsen af det retoriske 

perspektiv måske være den løftestang der skal til, for at skabe en mere holdbar konkretisering af 

personlig branding og gøre disciplinen mere tilgængelig.   

Som en tilføjelse synes det fornuftigt at argumentere for, at nytteværdien i personlig branding ikke 

bør overvurderes; der vil altid være nogle andre ting end glimrende kommunikation og det rette 

netværk som skal falde på plads, ikke mindst fordi rekruttørers egne præferencer og person 

unægteligt vil spille ind i processen. Ved at markere sig selv som brand i omverdenens bevidsthed, 

vil man måske af nogle blive frasorteret til visse job hurtigt, men omvendt vil man i teorien også 

være desto mere relevant for andre modtagere eller jobtyper. Personlig branding skal umiddelbart 

hjælpe individet med at komme til samtale – det er ikke direkte adgang til et job. 

 

 

 

 



69 
 

6. Konklusion 

Afhandlingens problemformulering lød som følger: 

I afhandlingen ønskes en analyse af hvad der definerer det troværdige etos i et fragmenteret 

online univers, samt hvordan det bevares offline. 

Ydermere ønskes det at give en analyse af, hvordan jobsøgende bør arbejde med deres 

personlige brand via sociale medier. 

 

I det postmoderne samfund er selvrealisering blevet en vigtig del af individets liv, og med de sociale 

medier har man fået en kanal som indbyder til selvfremstilling, og som gør det muligt at 

kommunikere et personligt brand til en større kontaktflade end det før har været muligt. De mange 

forskellige medier byder på forskellige kulturer, og navnlig skellet mellem de faglige netværk som 

LinkedIn, og de mere socialt orienterede så som Facebook betyder at jobsøgende i dag må være 

opmærksomme på, hvordan de to sfærer kan krydse hinanden og skabe brandforvirring.   

For at sikre sig at man ikke får mixet sociale og faglige sfærer på en uhensigtsmæssig måde, er det 

vigtigt at gøre sig klart hvilke roller man spiller gennem forskellige medier, og om der kan opstå et 

mismatch herimellem set fra en arbejdsgivers synspunkt, da flere er begyndt at tjekke kandidater på 

nettet. Undersøgelsen viser at rekruttørerne i overvejende grad benytter LinkedIn til at søge efter 

potentielle kandidater, såvel som til at søge information om personer der ansøger hos dem. Den 

generelle opfattelse er, at Facebook er et privat og venne-orienteret medie som ikke umiddelbart 

egner sig til at blive brugt aktivt i en rekrutteringsproces. Selvom resultaterne viser at ikke alle 

rekruttører er interesseret i at se hvilke billeder og informationer der ligger om en kandidat udenfor 

det faglige netværk, peger udviklingen på at stadig flere er begyndt at se efter om der skulle dukke 

miskrediterende ting op via en Google søgning. Det vil derfor være essentielt for den jobsøgende, at 

sikre sig at der er overensstemmelse i de informationer der er tilgængelige om vedkommende online, 

den person han/hun giver udtryk for at være gennem en eventuel ansøgning, og den person 

rekruttører møder til en samtale. Et mismatch herimellem kan få betydelige konsekvenser for 

individets troværdighed, og skade dets jobmuligheder. Et brand og kommunikationen herom, skal 

derfor baseres på ærlighed og individets identitet skal forankres heri, således at indhold lever op til 
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’løfte’. Dog sker det at vi mennesker har en anden selvopfattelse end andre har af os, hvorfor det er 

vigtigt at indgå i dialog med andre med det formål at forstå hvordan omverdenen ser os. På denne 

måde forbedres forudsætningerne for en troværdig definition af selvet.  

Ligesom i den traditionelle reklameverden kan det være svært som enkeltperson at trænge igennem 

den ”støj” der er på (arbejds)markedet, dvs. ansøgning via annoncer, især pga. den høje ledighed 

forårsaget af finanskrisen. For at skabe mere synlighed har den jobsøgende flere muligheder via 

sociale medier. Eksempelvis er det muligt at åbne for dele af sin Facebook profil, eller gøre brug af 

andre mere kreative måder præsentere sig selv på, fx. gennem en hjemmeside eller en 

videopræsentation. Med tidens fokus på det ’hele’ menneske kan det være en hjælp til at vise et mere 

nuanceret billede af sig selv, og bedre markere sig i rekruttørers bevidsthed. Som det fremgår af 

undersøgelsen kan succesen af en sådan strategi dog være afhængig af hvilken type job der søges, og 

den arbejdsgiver/virksomhed der skal vurdere kandidaten. Dertil kommer at det stiller store krav til 

kommunikatøren, for at bevare professionalisme og kompetence i udtrykket.  

For individer der ønsker at brande sig personligt med henblik på at komme i betragtning til et job, er 

det dog ikke kun virksomheder og rekruttører der bør indgå som målgruppe i en branding strategi, 

da alt peger på at et flertallet af ansættelser i øjeblikket sker på baggrund af networking. Det er  

derfor essentielt at arbejde aktivt med både sit faglige og sociale netværk, hvorfor personlig branding 

gennem Facebook og andre mindre faglige sociale medier, kan spille en vigtig rolle for jobsøgendes 

muligheder på arbejdsmarkedet. Udviklingen peger desuden på at mange sociale netværk bliver mere 

(socialt og fagligt) integrerede, hvorfor det kan blive sværere at adskille de roller man spiller i 

cyberspace. Derfor vil det være fornuftigt at arbejde med sit brand på en måde der er hensigtsmæssig 

både i sociale og professionelle sammenhænge. I brugen af sociale netværk til at kommunikere det 

personlige brand, er det vigtigt at budskabet bærer relevans i forhold til en modtagergruppe. 

Derudover skal individet være beredt på at indtage en villig hjælpefunktion, således at der aktivt 

bidrages til netværket og enkeltpersoner, da velvilje overfor omgivelserne forbedrer chancerne for at 

få noget igen.  

 

Det konkluderes at den jobsøgende, for at fremstå troværdig, må demonstrere selvindsigt og fundere 

sit brand i dennes sande identitet, og sikre at de definitioner af selvet der projekteres i alle online 

samt offline miljøer stemmer overens med hinanden, samt med omverdenens opfattelse af 
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vedkommende. Ydermere konkluderes det at velvilje, og en lyst til at bidrage er centrale dyder som 

den jobsøgende bør adoptere i sin networking- og heraf branding strategi. Da flere ansættelser end 

nogensinde i dag foregår via uformelle kanaler, er det nødvendigt at arbejde aktivt med sit netværk, 

hvilket kræver engagement og en vilje til at bidrage. Gennem deltagelse kan individet øge sit brands 

synlighed, og signalere sin formåen som ressource.    

 

7. Perspektivering 

 

Denne afhandling har fokuseret på at opnå en overordnet indsigt i troværdig personlig branding, 

under forhold hvor der arbejdes med sociale medier, ved at se på hvordan rekruttører vurderer 

kandidaters kommunikative handlinger. Det kunne også være interessant, at fokusere på en række 

cases hvor der er tale om specifikke forsøg på personlig branding i praksis. I den forbindelse kunne 

det være en mulighed at følge et par personer der bevidst brander sig via sociale medier, og høre 

hvilke tanker de havde gjort sig om deres brand på forhånd, hvordan de arbejder med deres 

kommunikation og valget af kanaler, og ikke mindst se hvilken effekt indsatsen ville have. Ved at 

inddrage et panel, gerne af personer fra modtagergruppen/grupperne, til at vurdere 

brandingindsatsen, kunne man desuden få en skarp vurdering, og en bedre indsigt i omverdenens 

vurdering af de kommunikative valg, end hvad der ellers ville være muligt. 

Jeg har været inde på at termen jobsøgende gjaldt for alle individer som søgte ansættelse, både de 

som allerede var i arbejde, så vel dem der var arbejdsløse, men jeg har ikke bevæget mig ind på den 

problematik der ligger i at brande sig selv, alt imens man som medarbejder i en virksomhed 

forventes at udleve et corporate brand. Der er naturligvis forskel på virksomheder; nogle går meget 

op at transmittere et corporate brand, hvor andre ikke lægger større fokus på dette, ligesom der er 

forskel på stillinger internt i virksomheder; nogle individer vil i kraft af deres position i en 

virksomhed eller organisation være en ambassadør – et ansigt udadtil, i højere grad end andre. 

Spørgsmålet er hvorvidt jobbet former personen, og omvendt. Det er ikke svært at forestille sig en 

situation hvor et personligt brand og et corporate brand går skævt hinanden, og med tidens stigende 
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fokus på selvrealisering kunne det være spændende at foretage en undersøgelse af dette fænomen, 

med henblik på at blive klogere på et eventuelt fremtidigt problem i erhvervslivet. 
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Bilag 1: Spørgeramme for interview med Uffe Just 

 

Del 1. Indledende spørgsmål 

1. Du har arbejdet med branding i over 25 år nu, først med virksomhedsbranding of i nyere tid med 
Personlig Branding. 

- Hvad var det der fik dig ind på netop dette spor? 

(Hvis ikke allerede besvaret!) 

- Er der noget særligt ved personlig branding som fænger dig?  

(Hvis ikke allerede besvaret!) 

 

2. Hvorfor tror du at det er ved at blive så stort nu? 

 

3. Hvordan vil du definere/forklare hvad personlig branding er, kort fortalt?  

-Er der nogle grundlæggende elementer du gerne fremhæver når du snakker strategi?  

 

4. Det er ikke et nyt fænomen at kendisser, politikere og andre personligheder med et renomme af 
en sort brander sig selv, men nu har disciplinen for alvor også bevæget sig over i en mere privat 
sfære.   

- Mener du at der gælder nogle særlige forhold for ganske almindelige folk når de skal brande sig? 

- På hjemmesiden snakkes der en del forholdet til ens virksomhed – hvad med dem som søger et 
job: Hvad gælder for dem? 

 

5. Hvordan ser du på forholdet mellem den mere traditionelle produktbranding og personlig 
branding; hvorvidt mener du at principperne i produktbranding kan overføres til personlig branding?      

- Nogle forhindringer? 

- Nogle risici?  

 

6. Er du stødt på nogen overraskelser eller forhindringer i dit arbejde med personlig branding? 

- Set i forhold til den mere traditionelle branding du tidligere har arbejdet med. 
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7. Nogle mennesker tager umiddelbart stadig afstand til idéen om at religion, lande og nu også 
mennesker brandes aktivt, hvad er dine tanker omkring det? 

 

8. Hvad synes at være den største udfordring for dine klienter når de skal brande sig? 

- Er det typisk afhængigt af personen? Platformen for brandingindsatsen? 

 

Del 2. Personlig branding og sociale medier 

9. Personlig branding har med sociale medier fået en ny og spændende vinkel.  

- Hvilken udvikling omkring sociale mediers brug i personlig branding oplever du for tiden? 

 

10. Hvilke medier arbejder du mest med? 

- Hvorfor tror du at det forholder sig sådan? 

- Hvordan tror du det vil se ud i fremtiden?  

 

11. Kan du pege på nogle særlige svagheder og styrker ved at bruge sociale medier i personlig 
branding? 

- Spørg gerne ind til disse. 

 

12. Facebook bliver ofte betragtet som et ”hygge-medie” – hvordan vurderer du hjemmesiden som 
redskab i personlig branding? 

- Professionelt vs. Socialt formål?  

 

Del 3. Troværdighed 

13. Troværdighed bliver som regel nævnt som en hjørnesten i et succesfuldt personal brand. 
Hvordan tolker du troværdighed i forhold til det personlige brand? Hvordan opnås det? 

 

14. Folk har i høj grad selv mulighed for at styre deres identiteter på nettet – og det ved 
arbejdsgiverne. Stiller det helt nye udfordringer til de jobsøgende? 

- Hvordan tror du arbejdsgiverne vurderer oprigtighed og troværdighed i et online miljø?  
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15. Antallet af sociale medier er efterhånden rigtig mange, og det kunne være fristende at benytte 
adskillige på én gang for ”transmittere” sit brand over en større sendeflade. 

- Ser du nogle risici i at benytte flere (kulturelt) forskellige sociale medier på én gang, hvis idéen er at 
opretholde det samme brand over hele linjen vel at mære? 

- Og hvad hvis man sideløbende bruger andre sociale medier i en ikke-professionel sammenhæng? 

(Det er blevet så nemt at finde info om hinanden på nettet) 

 

16. Det er blevet påvist gennem forskning at vi paradoksalt nok ikke altid er i stand til fuldstændig 
ærligt at indse og forklare hvem vi selv er; ofte vil vores venner kunne komme med en skarpere 
vurdering af os.  

- Er det noget du er opmærksom på i dit arbejde? 

- Haft erfaring med det? 

 

Afsluttende: Er der noget vi ikke har været inde på i dag som du synes er værd at nævne? 

  

Runde af og takke for medvirken. 
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Bilag 2: Transskribering af interview med Uffe Just 

 

Sp1. Uffe: Vi starter simpelt hen bare, kan du give mig en lille introduktion af dig selv til at starte med, hvem du er 

og hvad du laver til dagligt? 

Just: Ja, hvad jeg laver til dagligt, jeg driver jo BrandNEW Identity øh, som er en strategisk 

kommunikations-konsulentvirksomhed som arbejder med branding kort fortalt, øh intern og ekstern 

branding hvor vi er de eneste der både arbejder med den eksterne og den interne branding. Jeg 

kommer fra reklamebranchen hvor jeg har været i femogtyve år, haft et større bureau der hedder 

Just/Kidde som var det hurtigst voksende i slutningen af halvfemserne i Danmark, og også det mest 

trendy på det tidspunkt og vi var det bureau der vandt flest udenlandske priser så vi havde meget 

succes med det vi lavede, og nu har jeg så arbejdet med i to år, også at få styr på den interne 

brandingdel del fordi det kunne jeg se var afgørende, at det var ikke nok at lave kampagner det var 

også den interne side mellem alle medarbejderne med og deraf koblingen til personlig branding kan 

man sige. 

Sp.2 Uffe: Ja, så altså hvad tror du det var der fik dig ind på lige netop det spor? Var det mulighederne du så? 

Just: Ja jeg så mulighederne, det er allerede fra fem år siden men der vidste jeg ikke hvad det 

indebar, eller det vidste jeg slet ikke, jeg kunne bare se at det var nødvendigt, og nu de sidste to år 

har jeg jo arbejdet med næsten udelukkende interne programmer, forandringsprocesser med 

udgangspunkt i brandet for virksomheder, for jeg kunne se at det var nødvendigt og jeg havde selv 

brug for at arbejde med et nyt strategisk udgangspunkt og det.. der er vi så nu. 

Sp.3 Uffe: Ja, er der noget særligt der fænger dig sådan ved personlig branding, ellers som fænomen. 

Just: Nårhmen det er ikke personlig branding på den måde, det er mere det at vi arbejder med.. vi 

arbejder med koblingen mellem human ressource og branding, fordi menneskerne, de enkelte 

medarbejdere og deres personlige brand er jo en del af den samlede branding, så kan sige at det er 

der at personlig branding kommer ind og kobler det sammen ik’. Så det der fascinerer os i 

virksomheden det er at arbejde både med den interne og den eksterne side, øh.. som er helt nyt, men 

det er helt nødvendigt for virksomhederne, og det er det vi synes der er spændende.. at lave noget 

der er nyt og fremme i skoene, og det rykker, det rykker for os.. det er derfor. 



83 
 

Sp.4 Uffe: Hvorfor tror du det er blevet så stort nu, hvis vi tager personlig branding som fænomen? 

Just: Ja så stort er det jo ikke blevet endnu. Der er mange der snakker.. og der er ikke som mange 

der gør noget ved det vel?.. endnu. Men de er ved at være klar virksomhederne derude de har jo en 

del kunder, og der er mange der er klar kan vi mærke, men det er nyt for dem... Jo men hvorfor er 

det det? Det er fordi at de kan se hvordan det er vigtigt at de har styr på deres interne brands 

samtidig og de kan se hvordan de enkelte medarbejdere udgør en vigtig del af brandet.. der er mange 

grunde til det, det er jo også demokratiseringen af medierne, sociale medier og så videre, hvor alle får 

deres egen stemme, og så begynder de at blande deres egen personlige stemme og virksomhed 

sammen.. om det så er på LinkedIN eller Facebook eller hvad det så er. Så derfor begynder det 

enkelte personlige brand at brænde mere igennem, og det gør det tit i deres 

virksomhedssammenhæng, og alle kan jo se at det er logik. Det er fint at vi laver alle de her store 

kampagner – eksterne – men vi skal også sørge for at alle medarbejderne er en del af brandet, og det 

har bare været en generel megatrend som har kørt de sidste.. det startede i 90’erne med 

individsamfundet og det er der vi er kommet til nu.  

Sp.5 Uffe: Så hvordan vil du, hvis vi skal sige kort fortalt, forklare hvad branding er i sin essens, i den personlige 

sfære? 

Just: Jamen dit brand det er jo summen af alt det du gør og alt det du siger, og dit personlige brand 

og et corporate brand... Et corporate brand det er summen af de personlige brands der er og alle de 

relationer brandet har, stærke som små, jo flere relationer et brand har, jo større er det, og jo 

stærkere de relationer er, jo stærkere er brandet også.. øh, og så kan vi begynde at snakke om alle 

mulige ting, mere tekniske udtryk omkring branding, brand essense, brand value og det gider jeg 

egentlig ikke gå ind i, det er sådan mere kort fortalt. Den værdi du tillægger brandet ligger jo så i den 

enkelte relations styrke, hvor stærk den er, og hvor mange relationer du har, det skaber samlet dit 

brand, og brandet er samlet og skabt af alt det som virksomhedens medarbejdere siger og gør. 

Sp.6 Uffe: Hvis vi snakker sådan strategimæssigt, er der så nogle særlige elementer du plejer at fremhæve, hvis du 

skal fortælle dine klienter hvad de skal arbejde med? 

Just: Jo så snakker vi om at arbejde med både corporate brandet og personal brandet, der har vi et 

helt modelapparat, hvordan vi så arbejder med det... Og brand essense – trænge ind i brandets kerne, 

hvad er brandets kerne egentlig? Hvilke styrker er det der underligger, understøtter brandet, både på 
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det personlige niveau og på corporate niveauet, og summen af de styrker det skaber jo samlet 

brandet. Vi tror ikke på svaghederne vi tror kun på at arbejde på styrkerne. 

Uffe: Nu er det jo ikke noget nyt fænomen at kendisser, politikere og ledere.. dem der har et renomme i forvejen, at de 

har fungeret som en slags brands. Det har de jo gjort i mange år.. 

Just: Ja det gør vi alle sammen. 

Sp.8 Uffe: Ja, vi har måske bare ikke kaldet det personlige brands i så lang tid... Nu er det så at vi snakker om at 

disciplinen for alvor også har bevæget sig over i en mere almen person-sfære, for folk som ikke har en form for renomme 

i forvejen, hvor det er alle der har et personligt brand. Mener du at der gælder sig nogle særlige forhold for almindelige 

folk som mig, eller en tilfældig person på gaden for eksempel, hvis man skal ud og brande sig? 

Just: I forhold til politikere? 

Sp.9 Uffe: I forhold til folk som har en eller anden form for søgelys på sig i forvejen? 

Just: Jamen der er den... Basalt set er det de samme ting som gør sig gældende, men det er klart, en 

som i forvejen er kendt har jo en anden indgang til hvad det vil sige med pressen for eksempel, eller 

man har et brand i forvejen, du har også et brand, men du er jo bare ikke kendt, så vi vil mere 

snakke om hvor kendt er dit brand.. og udfra hvor kendt dit brand er i den sfære du er i i universet – 

du er i et fagligt, skråstreg socialt brandunivers, det er jo det der er afgørende for hvilke nogle 

forbehold du så må tage, altså jo mere kendt dit brand er, så må du gøre nogle andre ting end hvis 

dit brand er helt ukendt. Hvis dit brand er ukendt, det er det jo i erhvervssammenhæng – det er ikke 

helt ukendt, du har dit job allerede ik’. Så der begynder du lige så stille at arbejde med dit faglige 

karrierebrand kan du sige ik’, men for at komme bredere ud der skal du til at gøre nogle helt basale 

ting for overhovedet at gøre dit brand kendt ik? 

Sp.10 Uffe: Ja fordi nu siger du – i forhold til det job jeg har i forvejen – hvis jeg ikke har noget job, det vil sige for 

dem som er jobsøgende, hvordan ser det ud for dem, de har jo også deres eget personlige brand, hvis vi snakker i et 

jobsøgningsperspektiv? Der må vel også gælde nogle lidt særlige ting for dem, de har måske flere udfordringer? Er det 

noget i også arbejder med? 

Just: Det arbejder vi ikke med, vi arbejder med brands som er mere eller mindre kendte, men vores 

medarbejdere hvoraf nogle også er studerende, der arbejder vi faktisk også med deres brands. Det er 

klart når man kommer som nyudklækket, så er man ved at forme sit faglige brand, du har jo og 
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studerende og ikke-studerende har jo et personlige brand alligevel, men det har bare ikke nogen 

faglig side endnu kan du sige, så kommer man tilbage til skolen der har man også en faglig side ik’, 

men du har ikke en karrieremæssig side af dit brand endnu, jamen der skal man jo gøre sit brand 

kendt, man skal finde ud af hvilken vej vil man godt gå med sit brand hvad vil man med sit brand, 

hvilken vej vil du gå med din karriere - det job du er i nu, er det den faglige retning du godt vil gå i 

sådan rent funktionalitetsmæssigt, branchemæssigt eller hvad vil du, så det er klart man gør sig nogle 

basale tanker, hvor vil man hen med sit brand. Det gør man også når man er et kendt brand, der kan 

det være at man skal re-brande sig selv.. hvis jeg siger at ”nu har jeg lavet det her i tyve år, hvordan 

kan jeg blive ved med at være på toppen indenfor det jeg gør? Skal jeg gøre noget helt diametralt nyt 

eller fungerer det det jeg laver bare med en lille twist eller hvad skal jeg?” Man skal hele tiden tage 

stilling til sit brand, det er bare et spørgsmål om hvor brandet er henne i sit livscyklus ik'. Til sidst 

dør brandet når man dør groft sagt ik', ligesom alle andre brands.  

Sp.11 Uffe: Hvis vi kigger på traditionel produktbranding, det er måske det de fleste mennesker kender, og hvis vi 

så kobler det med personlig branding. Hvorvidt mener du at de to ting er sammenlignelige, altså ved at tage 

principperne fra produktbranding og kører det over på personlig branding? 

Just: Vi plejer at sammenligne corporate branding, altså hele virksomhedens brand med personal 

branding, og der siger vi at det er fuldstændig de samme forhold der gør sig gældende.. dog er det 

klart at et corporate brand er langt mere komplekst fordi der er så mange personal brands som 

sammen skaber det samlede corporate brand, men ellers er det de samme processer der gør sig 

gældende og et corporate brand består jo også af, hvad? Ja det består af mennesker, corporate brand 

Dell for eksempel, Michael Dell, det er ham der har startet det hele og han er stadig en meget stor 

del af hans personal brand, han driver jo stadig Dell den dag i dag ik'... Så et corporate brand det er 

summen af personal brands der er, så det er fuldstændig sammenlignelig. Et product brand det er så 

mere indirekte sammenligneligt med personal brands, fordi product brands.. jamen hvad bliver de 

styret af? Det er et eller anden givet fysisk produkt, det kan også være et serviceprodukt, men forstå 

mig ret det er jo også mennesker der står bag det, så deres personal brands det er jo det der er med, 

det er dem der former det her givne product brand, så basalt set er det igen det samme der gør sig 

gældende der. 

Sp.12 Uffe: Er du stødt på nogen overraskelser eller forhindringer i det arbejde du sidder med nu, i forhold til 

tidligere hvor du udelukkende har arbejdet med corporate brands eller product brands? 
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Just: Njaa det har været en erkendelsesproces for os at finde ud af, hvor fantastisk det var at arbejde 

med personal branding.. hvordan det er med til at løfte hele virksomheden, og de ting vi har oplevet 

hvordan man ved at rykke de enkelte personal brands og de mange personal brands, det rykker hele 

corporate brandet. Det har vi jo kun haft en teori om. Nu har vi set det i virkeligheden og det har da 

været en fantastisk oplevelse, og alle de ting kan du sige har været nye for os, fordi det er jo ikke 

noget vi har prøvet før, og det er ny jord vi betræder ik', så det er nyt. 

Sp.13 Uffe: Men der er ikke noget der er kommet bag på jer, når i har skulle bevæge jer ud med det? 

Just: Joo, det kom bag på os faktisk, hvilken enorm effekt personal branding har, det er en 

emotionel tilgang som den enkelte medarbejder får når man begynder at arbejde med deres personal 

brands, hvor meget det har betydet for den forandringsproces man har gang i.. det var en stor 

positiv overraskelse for os. Det vidste vi ikke overhovedet, men når vi arbejdede så meget med det 

enkelte personal brand, så så vi at den enkelte medarbejder lige pludselig var med til at være villig til 

at indgå i en forandringsproces, fordi normalt så vil de sige ”det gider vi ikke, vi går tilbage til vores 

job og laver det vi altid plejer at gøre” ik'. Så det er en enorm emotionel løftestang, en mekanisme 

som man kan bruge til at få medarbejdere til at gå den samme vej som man godt vil have dem til at 

gå i. Så det har været en stor overraskelse. 

Sp.14 Uffe: Hvis vi kigger på de folk i plejer at arbejde med inde hos BrandNEW Identity, hvad plejer så at være 

den største udfordring for dem når de skal ud og lave et personligt brand, og få det på benene? 

Just: Hvad er den største udfordring, jamen det er jo at de skal ind i en bevidsthedsproces om at 

deres brand har en kommerciel værdi, de skal forstå den proces der er, det er jo den udfordring der 

er at de sådan gradvist finder ud af at være bevidst omkring deres personal brand og hvordan de hele 

tiden skal arbejde med det på en række forskellige niveauer, det er jo det der er "hurdlen" de skal 

finde ud af. 

Sp.15 Uffe: Hvis vi så snakker sociale medier og personlig branding, det er jo en ny og spændende vinkel som virker 

oplagt også. Hvordan ser i udviklingen der? Nu har du jo alligevel været i faget noget tid, så hvordan ser tingene ud nu 

og i forhold til for et par år siden? 

Just: Jamen altså den ser jo sådan ud at sociale medier har jo en enorm betydning for det enkelte 

personal brand og selvfølgelig også for samfundet i hele verden generelt. Det kan vi jo se også 

politisk og i de arabiske lande og så videre og så videre, så betydningen bliver jo større og større, folk 
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bruger det mere og mere. Det der kommer til at ske med de sociale medier, det er at der vil komme 

flere og flere sociale medier som bliver mere nichet ned i enkelte sociale interesser. Der kommer 

langt flere hvor man bryder det op, altså hvor man finder flere som er inde i sin egen interessesfære, 

det er allerede ved at ske og det bliver udfordringen for LinkedIN og for Twitter og for Facebook at 

der kommer nogen der bare bliver stærkere i nichen end de selv kan være, hvor de selv er meget 

brede og meget generelle.   

Sp.16 Uffe: Hvilke sociale medier vil du mene at i arbejder mest med normalt? 

Just: Nå men det er dem jeg lige har nævnt, Danmark er jo... Der er Twitter ikke så meget med 

endnu, altså det er jo dybest set LinkedIN og Facebook vi arbejder mest med. 

Sp.17 Uffe: Og det er på grund af at der er mest trafik simpelt hen eller hvordan? 

Just: Det er der der er trafik ik’. 

Sp.18 Uffe: Vil du kunne pege på nogle særlige svagheder eller styrker ved brugen af sociale medier i personlig 

branding? 

Just: Jeg kan ikke pege på nogle specielle svagheder, det er et talerør, det er en mulighed for at gå ud 

og markere sig, som man ikke har haft før, for alle mennesker, hvor det tidligere har været meget 

mere besværligt. Der er jo en række faldgrupper selvfølgelig, man skal gøre en masse ting, man skal 

opføre sig ordentligt, man skal tænke på hvad man siger, alt det som man hele tiden læser om ik' 

men altså, det er jo et socialt rum altså, man skal virkelig være opmærksom på hvad man siger, 

ligesom man skal være det når man står i en forsamling hvor der står tyve mennesker.. så skal man jo 

ikke lige pludselig råbe et eller andet som vil støde de mennesker man er sammen med, det er jo de 

samme mekanismer der gør sig gældende i et socialt medie, de samme kommunikative ting der gør 

sig gældende. Man skal kommunikere noget som folk er interesseret i, som har relevans for dem. 

Man skal kommunikere på en måde så de overhovedet bemærker det, altså skaber attention omkring 

det man nu kommunikerer. Det er alle de basale præmisser som der ligger ved kommunikation, de 

gør sig gældende også på de sociale medier... Fuldstændig samme ting. 

Sp.19 Uffe: Hvis vi tager Facebook for eksempel, som er det største der bliver brugt her i Danmark i hvert fald. 

Der er mange der betragter som et hyggemedie. Hvordan har i det med det, er det noget i stadig føler skal bruges 

aktivt? 
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Just: Jamen vi bruger det på flere af vores kunder aktivt ik' altså, det gør vi, og der findes jo også 

flere og flere muligheder for at udsprede ting på Facebook så det ikke kun er hygge ik'.  

(Uffe Justs telefon ringer - kort pause)  

Sp.20 Uffe: Vi kom fra Facebook, i bruger det aktivt? 

Just: Vi bruger det aktivt. 

Sp.21 Uffe: Tror du godt at det kan blive brugt som et socialt ”hyggemedie”, sideløbende med at blive brugt som 

professionelt medie? 

Just: Det bliver jo i høj grad også brugt som et professionelt medie, i alle mulige store virksomheder 

lige fra de mest kedelige banker til alle mulige andre typer virksomheder. De arbejder jo også med 

Facebook. 

Sp.22 Uffe: Men hvis vi snakker en enkelt person som mig der skulle ud og bruge mediet.. hvis jeg ville bruge det 

som en del af en brandstrategi og hvordan det ville fungere med at bruge det som et socialt hyggemedie og et professionelt 

medie på samme tid.. hvis jeg skal ud og sige noget om mig selv. 

Just: Der skal man være opmærksom på hvordan man blander tingene sammen, eller hvordan man 

skiller det ad ik'. Der er det jo let for dig som privat person, så kan du jo lave din egen gruppe hvor 

du har en mere faglig profil hvis du har lyst til det, og så kan du krydse den ind over med din sociale 

profil sådan efter hvordan du nu mener det passer med din strategi bedst hvad du vil ik'. Folk bruger 

jo sine sociale... Altså business livet, det er jo bygget op af sociale relationer, hele vejen rundt sociale 

relationer. Den øverste top i dansk erhvervsliv, de er jo... Mange af dem de er jo kammerater på 

kryds og tværs, og erhvervslivet bliver styret af sociale relationer, sådan er det for de øverste topfolk 

og sådan er det også for folk der lige er startet på deres karriere, så sociale relationer er jo totalt 

sammenhængende med den business de laver. Man skal bare være opmærksom på hvordan man 

bruger eller misbruger sine sociale relationer i forretningssammenhæng, det skal man så være 

opmærksom på, afhængig af hvilke relationer man har, hvor stærke er de, hvilken art har de? Det er 

individuelt ik'.  

Sp.23 Uffe: Troværdighed bliver meget ofte nævnt som hjørnestenen i et succesfuldt brand, hvordan tolker du 

troværdighed i forhold til det personlige brand? Hvordan opnås det? 
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Just: Jamen på samme måde ligesom med et corporate brand, så man skal være autentisk, man skal 

være ærlig, man kan godt pådutte folk noget løgn, så og så længe indtil de ligesom prøver brandet ik' 

altså... Det er jo ligesom en cola, hvis man siger den smager super godt og den er fantastisk 

markedsført, og folk de smager den og hvis den så smager af helved til, så køber folk den ikke igen, 

og det samme gælder med personal branding. 

Sp.24 Uffe: Så hvis jeg transmitterer et eller andet over nettet, der har jeg jo i høj grad mulighed for at styre.. altså 

sige ”jeg er sådan og sådan”, ligesom du siger med colaen der ik'. De arbejdsgivere.. de mulige arbejdsgivere der kunne 

være for en jobsøgende ville jo også vide at jeg havde alle de her muligheder for at stille tingene op på en helt bestemt 

måde, altså designe mig selv på sociale medier. Er det noget du tror der sådan præsenterer en form for risiko? Er det 

noget du tænker over?      

Just: Nej jeg tror bare at folk er bevidste om at.. altså ligeså vel som når folk kommer til en 

jobsamtale, så performer de jo også. Er det den ægte person dér eller hvad er det, altså det er den 

man prøver at finde frem til, og det er man godt klar over, at det er sat ind i en sammenhæng..  

brandet. Så derfor skal man være opmærksom på det, og sådan er det jo også når man brander sig 

kommercielt, men alt andet lige så tror folk jo på det de først hører og ser, det tror de jo på. Sådan 

fungerer kommunikation, med mindre de åbenlyst ved at det der bliver sagt af en eller anden grund 

er løgn, altså så tror de basalt set på hvad der bliver sagt, og så må det stille sig sin prøve om det så 

også passer eller ej. Tværtimod hvis der er nogen der kan præsentere sig selv godt, også på sociale 

medier, som personal brands, så vil det jo kun være positivt for personen i relation til når man 

vurderer dem, når man skal have dem ind ik'? 

Sp.25 Uffe: Nu snakkede vi om tidligere, at der kommer rigtig mange nye sociale medier og der er rigtig mange i 

forvejen. Det kunne være fristende selvfølgelig, hvis jeg vil transmittere mit brand ud til mange forskellige vinkler, at 

bruge alle de her medier. Ser du nogen risici i at benytte flere af de her medier som måske er kulturelt forskellige i den 

måde vi bruger dem? For eksempel Facebook og LinkedIN, de er jo i hvert fald op til nu blevet opfattet som rimeligt 

forskellige.  

Just: Nå men altså man skal jo vide at de medier... Altså det vil jo kun, hvis man kan komme ud med 

sit brand via forskellige medier, det er jo kun positivt, og det bliver også mere komplekst hvordan vi 

som enkelte personer, enkelte personlige brands bruger forskellige medier, så vi skal forholde os til 

en skov af sociale medier, flere og flere, og skal vi vælge dem ud som passer bedst til os og det vi vil, 

i forhold til den målgruppe som vi godt vil have fat i, og der er det klart at man skal være 
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opmærksom på.. duer det her medie nu? Altså det er ligesom alle andre medier, ”er det her medie 

troværdigt? Rammer det faktisk den målgruppe som jeg tror det gør?” Altså sådan nogle basale ting, 

ligesom når man køber et magasin nede i kiosken, så skal man jo overveje, kan det her medie bruges 

til det jeg godt vil? Og der kan man da risikere at bruge tid, spilde tid på et medie som viser sig ikke 

at ramme den målgruppe som man godt vil ik', det er da klart. Så man skal blive mere og mere 

bevidst om, hvilke nogle medier man bruger som personal brand også ik'. 

Sp.26 Uffe: Helt bestemt. Nu er det blevet bevist gennem forskning at vi kan have problemer med at indse hvem vi 

måske egentlig selv er, hundrede procent.. altså at komme med en klar vurdering af hvem vi er, hvad vores værdier er, 

hvad vi kan og hvad vi måske ikke er så gode til.. at det faktisk ofte er folk vi kender, altså vores venner , som er i 

stand til bedre at give en klar definition af hvem vi er. Er det noget i har haft erfaring med inde hos jer, noget i er 

opmærksomme på? 

Just: Det er vi meget opmærksomme på. Ens selvbillede, ens personal brand er jo en blanding af ens 

eget selvbillede, ens selvopfattelse og så andres opfattelse af en ik', og når vi analyserer og arbejder 

med personal brands så går vi også i mange sammenhænge ud og laver en brandanalyse. Vi har en 

brandanalyse vi bruger online, hvor vi også får andre brands eller andre mennesker og andre 

segmenter til at vurdere det brand. Så får man deres brandoplevelse af brandet. Det kobler man så 

med deres egen brandoplevelse. Så det er meget bevidst.. det vigtigste det er jo ligesom med 

corporate brand igen, altså i virksomheden har man selv en opfattelse af sit eget brand, og går man 

ud og spørger kunderne, så har de måske en anden oplevelse af brandet. Hvor stort et gap er der 

mellem egenoplevelsen og den oplevelse der er ude i omverdenen? Så det arbejder vi konkret med, 

at mindske det gap så det hænger sammen. Ens egen oplevelse af ens eget brand skulle gerne hænge 

så godt som muligt sammen med den oplevelse andre mennesker har. 

Sp.27 Uffe: Omkring personlig branding.. der er stadig nogle mennesker som tager afstand til idéen om at 

mennesker, religion og lande også skal brandes. Er det noget du har en holdning til? Hvordan opfatter du det?        

Just: Jamen altså de kan jo tage ligeså meget afstand som de vil, faktum er jo bare at det er et brand, 

så det bliver jo brandet, det er bare et spørgsmål om hvor meget eller hvor lidt, eller dårligt det bliver 

brandet, eller hvor godt det bliver brandet. Alt brandes jo... 

Sp.28 Uffe: Og det er udviklingen? 

Just: Jamen det har det jo sådan set altid været... 
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Uffe: Nå ja, men man kan sige at man begynder at snakke om det nu, på den måde at man... 

Just: Det er så fordi vores bevidsthed er kommet længere frem omkring det ik' altså, men det der 

med at folk siger "jamen personal branding eller corporate brand det er noget pjat, vi vil ikke brande 

vores..." Hvis ikke vi begynder at brande kristendommen og vores kirke noget bedre her hjemme så 

dør det jo, det er jo et faktum ik'. Så kirken er et brand som bliver mindre og mindre, får mindre og 

mindre relevans for folk, selvom de i virkeligheden har masser at byde på hvis de forstod hvad deres 

brand egentlig var. De er nødt til at gå ind og kommunikere på de præmisser som alle andre er, hvad 

enten de vil eller ej, og hvis de ikke vil jamen så dør det ligesom det er ved at gøre jo, ved at dø lige 

så stille.     

Sp.29 Uffe: Er der noget vi ikke har været inde på nu som du synes der er værd at nævne omkring det her? 

Just: Njaa, et fænomen som vi arbejder med det er jo blandt andet det at kommunikation, altså 

magt, kommunikation er endnu vigtigere end det nogensinde har været og dem der kommunikerer 

de har også magten, altså dem der kommunikerer bedst de har også magten, og det er lige ved... og 

det er vi ved at skal til at lave noget analyse på, men det er lige ved at i nogen sammenhænge der 

begynder... Det du kommunikerer, det du siger, det bliver i nogen sammenhænge næsten vigtigere 

end det du gør nogen gange, fordi den måde du kommunikerer dig på overskygger det du gør. Den 

balancegang, det er faktisk ret... Det er et nyt fænomen, og et eller andet sted bare en naturlig 

udvikling på at kommunikation er endnu mere vigtigt nu, og det bliver fortsat endnu vigtigere. 

Sp.30 Uffe: Hvad er din begrundelse for det, hvis jeg skulle spørge ind til, at det du siger og kommunikerer er 

vigtigere end det du gør.     

Just: Nå men prøv at tage eksemplet med politikere for eksempel ik'. Altså den måde som de bliver 

spundet rundt af spindoktorer og folk som kommenterer det de har sagt og så videre, kombineret 

med alle de medier der er, og alle de mediers tolkning af det der bliver sagt. Så det begynder at fylde 

så meget så det faktisk begynder at blive vigtigere hvordan de kommunikerer det, end det de egentlig 

har gjort. Det har i hvert fald en endnu større betydning i hvordan man kommunikerer. 

Uffe: Ja, men det var hvad jeg havde, så vil jeg sige tak for hjælpen. 
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Bilag 3: Spørgeramme for interview med John de Summer-Brason 

 

Del 1. Indledende spørgsmål 

1. Du har arbejdet i medieverdenen en del år nu, og med Personlig Branding specielt de seneste år. 

- Hvad var det der fik dig ind på netop dette spor? 

(Hvis ikke allerede besvaret!) 

- Er der noget særligt ved personlig branding som fænger dig?  

(Hvis ikke allerede besvaret!) 

 

2. Hvorfor tror du at vi for alvor er begyndt at snakke om personlig branding nu? 

 

3. Hvordan vil du definere/forklare hvad personlig branding er, kort fortalt?  

-Er der nogle grundlæggende elementer du gerne fremhæver når du snakker strategi?  

 

4. Det er ikke et nyt fænomen at kendisser, politikere og andre personligheder med et renomme af 
en sort brander sig selv, men nu har disciplinen for alvor også bevæget sig over i en mere privat 
sfære.   

- Mener du at der gælder nogle særlige forhold for ganske almindelige folk når de skal brande sig? 

- Hvad med dem som ikke har et arbejde, eller tidligere erhvervserfaring og dermed et netværk at 
bygge videre på. 

 

5. Hvordan ser du på forholdet mellem den mere traditionelle produktbranding og personlig 
branding; hvorvidt mener du at principperne i produktbranding kan overføres til personlig branding?      

- Nogle forhindringer? 

- Nogle risici?  

 

6. Synes du at du er stødt på nogen overraskelser eller forhindringer i dit arbejde med personlig 
branding? 
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7. Nogle mennesker tager umiddelbart stadig afstand til idéen om at religion, lande og nu også 
mennesker brandes aktivt, hvad er dine tanker omkring det? 

 

8. Hvad synes at være den største udfordring for de mennesker du har skulle rådgive, når de skal 
danne sig et  brand og udleve det? 

- Er det typisk afhængigt af personen? Platformen for brandingindsatsen? 

 

Del 2. Personlig branding og sociale medier 

9. Personlig branding har med sociale medier fået en ny og spændende vinkel.  

- Hvilken udvikling omkring sociale mediers brug i personlig branding oplever du for tiden? 

 

10. Hvordan indgår sociale medier i dit arbejde med personlig branding? 

- Nogle bestemte medier? Hvorfor dem? 

- Hvordan tror du det vil se ud i fremtiden? Mere brug i rekruttering? 

 

11. Kan du pege på nogle særlige fordele ved at bruge sociale medier i sin personlige branding? 

- Hvad med faldgrupper? 

 

12. Facebook bliver ofte betragtet som et ”hygge-medie” – hvordan vurderer du hjemmesiden som 
redskab i personlig branding? 

- Professionelt vs. Socialt formål?  

 

Del 3. Troværdighed 

13. Troværdighed bliver som regel nævnt som en hjørnesten i et succesfuldt personal brand.  

- Hvordan tolker du troværdighed i forhold til det personlige brand? 

- Hvordan opnås det? 

 

14. Folk har i høj grad selv mulighed for at styre deres identiteter på nettet – og det ved 
arbejdsgiverne. Stiller det helt nye udfordringer til de jobsøgende? 
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- Hvordan tror du arbejdsgiverne vurderer oprigtighed og troværdighed i et online miljø?  

 

15. Antallet af sociale medier er efterhånden rigtig mange, og det kunne være fristende at benytte 
adskillige på én gang for ”transmittere” sit brand over en større sendeflade. 

- Ser du nogle risici i at benytte flere kulturelt forskellige sociale medier på én gang?  

- Vil det stadig være muligt at bruge andre sociale medier i en ikke-professionel sammenhæng? 

(Det er blevet så nemt at finde info om hinanden på nettet – og information på tværs af nettet er 
blevet mere sammenflettet) 

 

16. Det er blevet påvist gennem forskning at vi paradoksalt nok ikke altid er i stand til fuldstændig 
ærligt at indse og forklare hvem vi selv er; ofte vil vores venner kunne komme med en skarpere 
vurdering af os.  

- Er det noget du er opmærksom på i dit arbejde? 

- Haft erfaring med det? 

 

Afsluttende: Er der noget vi ikke har været inde på i dag som du synes er værd at nævne? 

  

Runde af og takke for medvirken. 
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Bilag 4: Transskribering af interview med John de Summer-Brason 

 

Sp.1 Uffe: Hvis du kan starte med at give sådan en lille introduktion af dig selv, hvem du er, hvad du laver til 

daglig. 

John: Jeg hedder John de Summer-Brason, jeg har to uddannelser, den ene i film og medievidenskab 

og den anden i markedsføring og international handel. Altså for mig starter det her omkring nitten-

halvfems hvor jeg har fået min første uddannelse og skal have mit første job. Det bliver så et job på 

et par store teatre nemlig Østre Gasværk Teater og Betty Nansen teatret, og der blev vildt fascineret 

af at se hvordan de kendte skuespillere gestaltede sig, hvilke virkemidler de brugte, hvilke teatralske 

virkemidler de brugte, og eftersom mit job var at bruge mine marketingsmodeller til at markedsføre 

teateret, så begyndte jeg at tænke i sammenhængen mellem individet og publikum, altså hvordan 

man formidler et professionelt individ. Så har jeg op gennem halvfemserne, der har jeg haft et 

deltidsjob som informationsmedarbejder i et fagforbund hvor jeg indirekte har kunne arbejde videre 

med de her modeller. De sidste ti, elleve tolv år der har mit karriereforløb været mere freestyle, altså 

i perioder har jeg jo undervist meget, andre perioder har jeg rigtig skrevet meget, blandt andet et par 

bøger eller tre, og lige nu der arbejder jeg faktisk allermest med traditionel pr, altså her i formiddags 

har jeg siddet og gennemskrevet en større hjemmeside for et HR firma, altså human ressource, hvor 

øhm, ja så er jeg tekstforfatter og konsulent. 

Sp.2 Uffe: Ja, er det Holmgaard Management? 

John: Ja. Det er noget af det jeg arbejder på lige nu, jeg har så også andre kunder, altså som jeg 

passer, og jeg vil gerne undervise noget mere, men det arbejder jeg så også på, altså jeg har noget for 

Danmarks Tekniske Universitet med at øhh, hvad hedder det... Lære der master studerende noget 

om dansk og dansk kultur. Så man kan sige de indsigter jeg har fået, dem har jeg brugt til noget af 

det som jeg synes jeg helst, helst vil. 

Sp.3 Uffe: Vedrørende personlig branding... Er der noget særligt ved det som fænger dig? Var det linket du siger, 

som du fandt der på Østre Gasværk, mellem publikum og... 

John: Altså hvis du kigger på metaplanet så handler det jo om at øhh, at samfundsmæssigt der har vi 

bevæget os fra et meget mere kollektivt domineret samfund, altså hvor folk de er mere udtrykte i et 
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"vi", til et mere individuelt baseret samfund, og man kan sige at den der bevægelse den... Den råber 

jo efter noget vidensproduktion, altså sådan at folk de ved præcist hvad det er for et landkort de 

bevæger sig rundt i, og på den måde, den indsats jeg har gjort med den bog jeg har skrevet og de 

mange artikler jeg har skrevet og foredrag jeg har holdt, det er at jeg har været med til at afstikke 

landkortet, gjort det mere tydeligt, altså forhåbentligt gøre det mere klart for folk hvad det er for 

nogen faktorer som taler med en og mod en. 

Sp.4 Uffe: Så du tror også at det er derfor at vi... Den samfundsudvikling at vi for alvor er begyndt at snakke om 

det her personlig branding nu, at det kommer sig deraf? 

John: Jamen altså, det er jo både en frigørelsesproces, altså det er en øhh... Du kan kalde det en 

kulturel, måske åndelig frigørelsesproces sammenholdt med at det så også er blevet et 

markedsøkonomisk bud, altså de gamle strukturer som bandt folk tidligere, med kirke og med andre 

autoriteter med paternalske (paternalistiske) arbejdsgivere, de er gået tilbage til fordel for at folk 

bliver opfordret til at tage mere hånd om deres skæbne. Altså det er både en kæmpe sovepude, det er 

også en kæmpe udfordring.   

Sp.5 Uffe: Hvis du skal komme med en forklaring, kort fortalt, af hvad personlig branding er for dig, hvad vil du 

sige det er? 

John: Jamen altså det er jo, for mig bærer det... Altså dybest set synes jeg jo bare det er at være mig, 

øhm det er jo noget med at gestalte sig i det offentlige rum, gestalte sig blandt andre, så at de føler 

sympati og forbundethed med det ærinde man har påtaget sig. Altså det er iscenesættelsen i det 

offentlige rum, og hvis det her skal være holdbart, så skal det både udspringe fra ens psykiske 

konstitution eller rettere sagt ens psykologiske konstitution, hvad det er man dybest set gerne vil, 

hvad det er man dybest set tror man repræsenterer, hvad man står for. Der skal være en 

hjælpefunktion ved at sige... Altså hjælper på den måde at man på et eller andet plan agerer tjener for 

andre, at det er noget man vil gi' til andre, altså det element skal være der. Hvis det ikke er der, så 

bliver det noget underligt kønsløst, overfladisk noget. Og det er der jo talrige eksempler på, det ku' 

man skrive endnu flere bøger om. 

Sp.6 Uffe: Nu er det jo ikke noget nyt fænomen det her, med at kendisser og ledere og sportsstjerner og andre 

personligheder der har et renomme af en sort, det er jo ikke noget nyt at de brander sig selv øhh, og er blevet brandet 

som en del gennem virksomheder... Men nu har denne her disciplin, personlig branding, så også begyndt for alvor at 
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bevæge sig over i en mere privat sfære. Mener du at der gælder nogen særlige forhold øhm, for folk som ikke har det her 

renomme i forvejen, ukendte personer som for eksempel en nyuddannet kandidat? 

John: Jamen altså man skal forsøge at gøre sig klart hvor man er på.. øhm, på stigen, du kan godt 

kalde det karrierestigen, men det er jo ikke ligegyldigt om du er søn af en enlig mor i Ishøj, eller om 

du er søn af en vicedirektør i A.P. Møller Mærsk og at du implicit har adgang til nogle ufattelige 

ressourcer, for ikke at tale om netværk der kan bringe dig videre. Altså der er jo... Nu nævner jeg to 

poler ik', men hvis du taler om nyuddannet kandidat.. øhh hvis jeg skal se på noget af det der selv 

har været hurdler for mig, og som er gået galt for mig, og som er gået godt for mig, så vil jeg da sige 

at ens placering den er ikke uvigtig, og det synes jeg ikke bøgerne beskæftiger.. eller det synes jeg 

ikke den eksisterende litteratur beskæftiger sig meget med... Altså det er faktisk en.. altså lige det jeg 

nævner nu, hvad skal vi kalde det.. vi ku' kalde det pole position, altså du ved når du følger med i 

formel et, så er det kraftedme afgørende om de har kæmpet sig frem til nummer et i startposition, 

eller om de.. hvis de ligger nede som nummer tyve eller sådan noget, så er sejren altså ikke 

nødvendig, så er den altså formentlig ikke inden for rækkevidde, og jeg tror når man starter som 

ubeskrevet blad så ku' en de første øvelser, det burde være at man gør sig klart hvor man ligger i 

forhold til.. øhm, det netværk man nu en gang, mange gange får forærende gennem far og mor og 

pårørende, og stedet mens du studerer og så videre. 

Sp.7 Uffe: Hvis vi nu kigger på forholdet mellem den mere traditionelle produktbranding som de fleste i hvert fald 

ville kunne gi' en forklaring af hvad de forbandt med det, og så personlig branding som det her nye koncept... Hvorvidt 

mener du at principperne i produktbranding kan overføres til personlig branding? 

John: Ja men altså det... Jeg vil jo sige at rigtig meget af det kan overføres, og hvorfor kan det så det? 

Det kan det fordi at produkterne jo dybest set er udtryk for den menneskelige fantasi, den 

menneskelige fantasi med hensyn til behovstilfredsstillelse. Altså du må jo forestille dig at den 

bevægelse er retrograd... Altså når man markedsfører ting, så er det jo lige før at tingene får deres 

eget liv, men de har jo ikke deres eget liv, fordi de er jo dybest set udtryk for behov som er 

menneskelige. Og på den måde, der vil de teknikker, metoder, de vil ku' gå tilbage til mennesket og 

blive brugt på selve mennesket, eller de tjenesteydelser som mennesket repræsenterer. Sådan tror jeg 

nok jeg ser på det, altså jeg ser ikke sådan en afgrundsdyb kløft mellem menneske og maskine.  

Sp.8 Uffe: Så du ser ikke nogen risici som sådan i at skulle forbinde de to med hinanden? 
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John: Nej ikke på den måde.. altså den risici jeg ser i det, det er jo at... Altså jeg vil sige det på den 

måde at uvidenheden i hele den her proces er en meget svær følgesvend, en meget farlig følgesvend.. 

øh, jeg vil faktisk sige at jo mere viden man etablerer jo mere sikker er man, og så spørger du mig 

hvad jeg mener med det, og der kan jeg jo nævne nogle af de kendisser man ser der bliver mega 

berømte på kort tid, og som spiller deres kort helt forkert, eller som spiller sig selv op i et hjørne 

hvor der med store bogstaver står malet i deres ansigter "utroværdighed".. altså tag nu 

kendisfænomenerne Erik Damgård og øhh hvad hedder hun hans, hans hustru der.. Fønsby. Han 

gjorde det jo mægtig godt mens han holdt sig til sit kerneområde, altså IT. Og da han skulle koble 

det sammen med noget personlig eksponering der vil jeg jo sige, at der begyndte det for alvor at gå 

galt, og det gik meget galt... Og jeg tror det er uvidenhedens kvaliteter der i meget høj grad er 

kommet ind og har domineret hele foretagendet der. Det er jo helt ufatteligt som den rige mand har 

tabt penge. Det er jo nærmest en øvelse i business-tilintetgørelse.. vil jeg kalde det. 

Sp.9 Uffe: Vi kommer ind på troværdighed om lidt igen nemlig, så kan vi komme ind på en uddybning der. I dit 

arbejde med personlig branding og hele den her form for kommunikation i det offentlige rum, er du stødt på nogle 

overraskelser i dit arbejde med det, eller forhindringer?     

John: Jamen altså jeg er stødt på meget af både det ene og det andet, øhm.. altså som jeg var inde på 

indledningsvis så var det utroligt inspirerende for mig som ungt menneske at se hvorledes de store 

kendte skuespillere bar sig ad, og så havde jeg så fornøjelsen af at i de efterfølgende år at lave noget 

rådgivningsarbejde, blandt andet for et par kendte politikere, og det var en vild aha oplevelse for mig 

at se hvordan tingene de fungerede i praksis, eller rettere sagt hvordan man afprøver tiltag, hvorledes 

de udspiller sig, bliver modtaget i praksis. Øhm.. en af de store, jeg vil ikke sige overraskelser fordi 

jeg vidste godt intellektuelt på forhånd, men efter at have set et vidst antal kendte og samarbejde 

med dem, så har det på en eller anden led.. det har i hvert fald været følelsesmæssigt overraskende 

for mig at se hvor mange der har haft problemer med deres eksponering. Altså jeg har jo set 

skuespillere, som er kendte skuespillere, som kun har fungeret ved at de blev stivet af med alkohol, 

og som virkelig skulle sætte sig op til at ku' sætte sig op hvis du kan følge mig. Altså noget af det som 

slog mig meget i min teatertid, det var hvor enorm indvirkning det har på den menneskelige psyke at 

blive kendt, og hvilke afveje at mennesket kan foretage sig, øhm.. når man ikke har hånd omkring 

den der eksponering. En kendis jeg har skrevet om gentagne gange det har været Rigmor Zobel der 

jo har været interessant fordi hun har fremstillet sig som personlig branding specialist, og hun er for 
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mig set nærmest det bedste eksempel på at hun ikke selv til fulde har forstået de virkemidler hun er 

gået ind i, og hvilke effekter de har.   

Sp.10 Uffe: Så ved de personer du har skulle rådgive, eller dem du har observeret, hvis du skulle pege på noget af en 

tendens, noget der går igen à la en udfordring for dem, så vil du sige at det er forståelsen af.. 

John: Jamen altså det er at øh.. det gør åbenbart så gennemgribende.. altså der sker noget så 

gennemgribende med folk når de bliver kendte at de ikke længere har styr over kendtheden, de har 

ikke længere styr over deres personlighed i det store menneskehav som beundrede dem, eller som 

reflekterede.. altså det er meget karakteristik at selv kloge og intelligente mennesker de kan tage 

frygtelig, frygtelig meget fejl og miste orienteringen i hele det reflektionshav. Altså nu er det 

altovervejende kloge mennesker jeg har beskæftiget mig med, men de... 

Sp.11 Uffe: Ja men nu er det jo også mennesker som er relativt genkendelige personligheder. Tror du at vi ville 

kunne overføre det her til mere normale mennesker så at sige? 

John: Jamen det her starter jo som Martin Thorborg har udtrykt det, det starter jo med slagteren på 

Værnedamsvej. I gamle dage plejede der at være fire fem slagterforretninger på Værnedamsvej, 

Martin havde lagt mærke til at der var en særlig god en hvor slagteren stod med butterfly, og når han 

passerede ned gennem Værnedamsvej så kan du nogen gange tage fejl af numrene, det ved jeg ikke 

om du kender, at nogen gader dem.. følelsesmæssigt eller intellektuelt, der er man ikke helt sikker på, 

var det nu halvtreds meter nede eller var det hundredeoghalvtreds meter nede ik', men han fik en 

eller anden fornemmelse af at ham der med butterflyen det var sgu det der hus derovre ik'? Og så 

kom det tættere på en købsoplevelse... Altså personlig branding starter jo i det små, og det virker. 

Sp.12 Uffe: Personlig branding, det er der stadig nogle mennesker som der umiddelbart tager afstand fra, øhm.. det 

her med idéen om at religion og lande og så nu også  at mennesker de aktivt brandes. Har du nogen tanker omkring 

det? 

John: Altså øhm.. jamen det har jeg jo, fordi en del af den litteratur jeg har set, det er jo sådan en 

Amerikansk short-cut litteratur hvor man går efter maksimal effekt så hurtigt som muligt, og så er vi 

jo fremme ved det begreb der hedder udvendighed, så er vi jo fremme ved det begreb der hedder 

facade, og jeg har lige været inde på at hvis du virkelig stræber efter facaden, altså hvis du virkelig 

stræber efter.. altså på et tidspunkt rådgav jeg en pige der med vold og magt ville frem i reality 

shows, og det lykkes så også at få hende.. ja jeg var både med hende til en audition i Big Brother, og 
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hun var med i noget TV3 reality show, jeg kan dårlig huske hvad det hed.. altså det lykkedes delvist 

for hende, men jeg mener hvis du går efter den udvendige effekt kan meningen med det hele jo gå 

fuldstændig tabt, og for lige præcis hende her.. nu er der gået fem år eller fire år siden hun prøvede 

det her, men der har det ingen varig effekt haft på hendes karriere, altså ingen varig positiv effekt. 

Altså det jeg mener med det, det er at du skal tilbage til din læremester, eller du skal tilbage til Ida og 

så hendes snak om Eunoia (Artikel i KOM magasin), altså det er der den rigtige personlige branding 

starter.. altså det er noget med at ville, altså eunoia betyder intention, det betyder hensigt, og det er 

noget med en positiv hensigt, det er noget med at ville sin omverden positivt. 

Uffe: Velvilje.. 

John: Ja, gøre noget for folk ik'? 

Sp.13 Uffe: Hvis vi nu kører den over i sociale medier, hvilket også er blevet stort, koblet med personlig branding.. 

eller er på vej til at blive det i hvert fald. Det er jo en ny og spændende vinkel øhm.. hvilken udvikling omkring sociale 

mediers brug i personlig branding oplever du selv? Er det noget du arbejder aktivt med? 

John: Ja det gør jeg vel fordi de klienter jeg servicerer, de.. altså de efterspørger jo nogen af de 

indsigter jeg har på det område, så det bliver man jo ligesom automatisk tvunget til ik`? Hvad kan jeg 

sige om det... Jamen den tanke som falder mig ind, det er at det gode gamle begreb "less is more" 

stadigvæk hersker.. altså jeg kan jo se på Facebook eller på LinkedIN for den sags skyld, hvor folk 

gør sig gældende, at for nogen rabler det med at man skal gøre sig så meget bemærket som muligt, 

og det kræver altså et stort talent altid at kunne sige noget interessant, og der vil jeg sige, der er det 

sgu bedst at have sine virkemidler i baghånden,.. altså brænde sine teatereffekter af når man virkelig 

har noget. 

Sp.14 Uffe: Nu var selv inde på LinkedIN og Facebook, vil du sige at det er de medier du bruger mest? Eller 

indgår i dit arbejde mest? 

John: Godt spørgsmål, altså hvis kigger på mit karriereforløb de senere, hvis du havde spurgt mig 

for tre fire år siden, så havde jeg sagt at jeg satsede på at undervise, eller altovervejende undervise, 

der har så jeg også gjort i en periode, men finanskrisen har jaget mig delvist ud af undervisningen, og 

så er der så sket det at.. blandt andet takket være Amino at jeg nærmest har en masse PR opgaver... 

Og det er sgu slet ikke så tosset.. så man kan sige at det jeg personligt har lært af at beskæftige mig 

med de her ting det er at jeg fagligt har et meget bredt udtryk.. altså du kan fyre mig i den ene ende, 
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og så popper jeg op i den anden ende, og så arbejder jeg videre derfra. Det har givet mig et ret bredt 

udtryk, øhh.. jeg havde en del undervisning på højskoler, det er brændt sammen fordi VK-regeringen 

strøg noget af støtten, og så var der ikke længere samme basis for at lave den undervisning jeg nu 

gestaltede mig med. SÅ har DTU så brug for mig, og det passer jeg så, det jeg har der, og morer mig 

med det ik'? Øhm, prøv lige at komme med dit spørgsmål en gang til. 

Sp.15 Uffe: Ja men det var de sociale medier der indgår i dit arbejde, eller.. hvis du skal rådgive andre, hvilke 

medier der kommer mest på tale så at sige. 

John: Altså jeg er begyndt at sige til folk hvis de har firma, at de skal interessere sig for en firma 

model af Facebook. Altså i mit højskolearbejde der har jeg markedsført kurser gennem Facebook, og 

igennem.. med meget høj grad brug af Google adwords, øhm... 

Sp.16 Uffe: Men hvis vi holder os til enkelte personer.. ikke så meget corporate branding, eller employer branding, 

men mere sådan i den enkelte.. individets sfære.   

John: Jeg har faktisk ikke beskæftiget mig utrolig meget med blogs og den der slags. Øhm, altså som 

ghostwriter der har jeg på et tidspunkt været udnævnt af Per Stig Møller til at skrive hans taler, eller 

skrive nogle af dem.. og det var vel fordi han stolede på mig, og de kvaliteter jeg leverede, og den der 

rolle den påtager jeg mig med jævne mellemrum. Jeg havde nogle erhvervsfolk der bad mig om t 

skrive en kronik lige før jul, men det er jo de mere traditionelle medier, der kan man jo sige at en 

kronik er jo et meget kraftfuldt statement. Det er jo et statement der er så kraftigt at det bliver 

husket.. altså et blogindlæg bliver jo ikke husket på samme måde, men en kronik bliver husket fordi 

den som regel kommer i et medie med et meget stort oplag, foruden at du kan kommentere på den, 

altså det er jo der bloggen sniger sig ind.. at hvis du har en kronik i Berlingske så kan folk jo 

kommentere på den på hjemmesideudgaven, øhm... Jamen den der proces er jeg da inde i med 

mellemrum. 

Sp.17 Uffe: Har du nogen ide om hvordan det kommer til at se ud i fremtiden?.. brugen af sociale medier.. 

Facebook også som et professionelt redskab.        

John: Øhm... Ja men det jeg kan se det er at videodelen tager mere og mere om sig, men der er det 

jo nærmest Martin Thorborg du skal spørge.. altså det at man kan producere sine egne statements, 

og så poppe op med dem, det er jo en fantastisk mulighed.. altså en af de begyndersygdomme som 

jeg jo ser med et skarpt blik med den baggrund jeg har, altså min baggrund i film og medievidenskab, 
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jeg har også fotograferet ganske meget.. det er at du ser mange der med stort mod kaster sig ud i 

deres egen videoblog hvor jeg som fagmand kan se at billedet er forkert komponeret, lyset ligger 

forkert, der brugt vidvinkel overfor et portræt hvor alle lærebøger siger at når du laver et godt 

portræt så bruger du en kort tele, og det har noget med ansigtets proportioner at gøre.. altså den 

pointe jeg vil frem til det er at det billede vi ser lige nu hvor du kan bruge din iPhone til 

videoblogging, der vil der nok ske et raffinement i løbet af forholdsvis kort tid. I virkeligheden er vi 

jo.. lige nu er vi domineret af en masse æstetisk uskønne optagelser ik? Der forestiller jeg mig at der 

sker en kvalitetsfølelse, fordi der en del af det der bliver lavet nu, det er fanme ikke kønt.. altså hvad 

der også har glædet mig, eller moret mig, det er hvis du ser DR2.. de bruger jo meget 

korrespondenter fra hele verden hvor de taler ind i deres.. hvad hedder det, web kamera, og det er jo 

også elendige billeder ik'? Det er jo godt at det kan lade sig gøre at man kan side i Johannesburg, og 

så kan man lade en Per Stig dernede sige noget på dansk om den aktuelle situation eller hvad ved 

jeg.. det er jo fedt nok, men jeg forestiller mig altså at der sker nogle kvalitetskrav på den der front.   

Sp.18 Uffe: Ja, mulighederne er der i hvert fald. Ser du nogen faldgrupper i at benytte sociale medier nogen steder, 

hvor man måske kan træde forkert hvis man ikke er opmærksom? 

John: Jamen altså, jeg ser både noget tillokkende og også noget afskyvækkende ved at det hele bliver 

rablende.. altså det kan jo hurtigt blive en konkurrence i at jo mere du rabler af dig jo mere 

dominerer du. 

Sp.19 Uffe: Som du var inde på lidt før, less is more..? 

John: Ja... Altså jeg vil jo gerne have de velforberedte koncentrerede udmeldinger.. altså nogen af de 

mennesker jeg har haft glæde af at samarbejde med.. øhm, altså en mand der i virkeligheden 

inspirerede mig meget, eller som var en slags læremester for mig det var Morten Grundwald som 

mest er kendt for Olsenbanden, men som allermest har været teaterdirektør.. og jeg fandt da tidligt 

ud af at hans succes, ikke så meget som skuespiller men som teaterdirektør, han var ganske 

indflydelsesrig i en længere årrække.. det beroede da i koncentrerede udtryk, altså at man 

koncentrerede sig om at have nogle meget velforberedte udmeldinger når det virkelig gælder, og så 

ellers holder en lavere profil når det ikke er så vigtigt.. og da ser jeg da en fare i vor tids 

blogstrømme, at folk de brænder hvilket som helst pis af... Altså hvis du ser nogen af de.. altså nu 

lever vi jo i en brydningstid fordi finanskrisen har været der, og går du fem år tilbage var der jo.. altså 

nogen af de personer man så op til den gang, de eksisterer ikke længere som nogen man ser op til, 
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altså Erik Damgaard kan du.. hvis du havde sagt Erik Damgaard for fem år siden så havde folk.. så 

havde de tabt underkæben og sagt ”det er fanme godt gået af den der tekniker, at han kan sidde i sin 

villa i Gentofte, og få det der fantastiske bogholderi, softwarefirma, op og stå og blive en 

verdensfaktor”. Hvis du siger hans navn nu, så tænker man på tåbelige episoder med hans 

bordeldømte hustru og implicerethed i mærkelige retssager og så videre, og så videre... Altså, at det 

jeg mener med at der kan der ligge en kæmpe fare ved den rablende natur som blogging får.. at man 

måske starter med et fantastisk budskab som Erik Damgaard, og så ender det i hat og briller 

samtidig med at ens personlige formue den styrtdykker ik'? 

Sp.20 Uffe: Men altså Facebook lige kort, som jo også er det meste brugte sociale medie i Danmark.. jeg tror lige vi 

har rundet tre millioner brugere, blev det vidst offentliggjort i går.. at det bliver også betragtet meget som et hyggemedie 

af mange stadig. Hvordan vurderer du hjemmesiden som redskab i professionel personlig branding, sådan det der med 

at balancere det... 

John: Altså taler du med generelle hjemmesider, eller taler du om Facebook? 

Sp.21 Uffe: Nu snakker vi sådan Facebook, men altså vi kan jo se.. ja hvis vi starter med det ik', øhm.. altså er 

det et valg man skal foretage sig tror du, om det er det ene eller det andet, bruger du det som socialt eller professionelt  

redskab, eller er det muligt at balancere det? 

John: Altså det kommer an på hvilket marked du er på, eller du gerne vil være på, og det kommer an 

på dit ståsted, altså nu havde du nøglebegrebet nyuddannede kandidater, og så er det jo ikke 

ligegyldigt hvad du er nyuddannet indenfor. Det er jo.. vi skal definere den boldbane vi skal ud og 

spille på, og så afhængigt af hvad det er man gerne vil, så kan man jo sætte virkemidler i.. altså min 

holdning er nok (ler).. hvis man ikke har noget på hjerte skal man lade være, men det er jo heldigvis 

sådan at de fleste har noget på hjerte.. de allerfleste, og det skal man jo komme med. Altså for nu at 

give et eksempel, da jeg var meget grøn, de der år hvor jeg ikke vidste om.. altså jeg fik min 

uddannelse i firserne ik', hvor man taler om fattige firserne.. og du kunne ikke være helt sikker på at 

du blev til noget eller at du kom til at arbejde med noget spændende, det var ik' det billede som 

tegnede sig dengang, og altså mine begyndervanskeligheder de gik da også på at man havde ikke ret 

meget at skrive på cv'et, og noget af det jeg gjorde den gang som vel i virkeligheden var ganske 

smart, det var at jeg meldte mig ind i to foreninger, hvor jeg gjorde mig gældende. Den ene forening 

det var Europabevægelsen hvor jeg hurtigt blev hovedbestyrelsesmedlem, og den anden forening, jeg 

boede i Gentofte.. jeg blev medlem af Gentofte konservative vælgerforening hvor jeg også hurtigt 
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blev hovedbestyrelsesmedlem, øhm.. og begge dele førte til jobs.. altså, gennem de der 

organisationer der ventede der mig ikke lønjobs i første omgang, det gjorde der så anden omgang, 

men ikke i første omgang, slet ikke, der blev... Fordreren sku' gøre en frivillig indsats, og det gjorde 

jeg så også, altså med al den ungdommelige gåpåmod jeg havde.. og så fordi at du blev eksponeret 

overfor nogen beslutningstagere som var noget, så pludselig var man med nogen steder hvor der var 

spændende, pludselig var jeg med i Henning Dyremoses backinggruppe, og det er en person jeg så 

meget op til.. som jeg synes var hamrende dygtig, og så pludselig lærer du noget og så efter et år eller 

to eller tre så har du fået din uddannelse, så pludselig så får du en projektopgave du kan arbejde med 

på eller.. valgte jeg. Øhm.. så øvelsen er at finde ud af hvad pokker man står for, hvad det er for en 

arketype man repræsenterer, hvad er det man gerne vil, hvordan ser man sig selv?.. og så ud fra det 

følger der automatisk nogle entusiasmer med, og de entusiasmer behøver ikke være lønbetonede. 

Hvis du går frygtelig meget op i.. altså nu i morgen skal jeg til foredrag med en tidligere arbejdsgiver 

jeg har der er datalog, og som er tidligere sort mester i karate.. og hvad han var som ganske ung ik', 

men den pointe jeg gerne vil frem til det er, hvis du ikke har meget at skrive på dit cv så start med at 

lave din hjemmeside omkring det frivillige arbejde du er inde i, eller den entusiasme du er inde i, 

altså hvis du spiller rockmusik hvad jeg gjorde som.. eller prøvede på som sytten atten tyveårig, 

jamen så er det måske det der skal være udgangspunktet, og så arbejde sig ind derfra.. altså der er 

hjemmesider jo fantastiske... Altså den hjemmeside jeg kører med, den har jeg hånden på hjertet ikke 

brugt så frygtelig meget de sidste fire fem år, fordi jeg fik nemlig fast ansættelse på et tidspunkt hvad 

jeg stilede efter, og så skiftede mit arbejde karakter, men i perioden totusindeogfire totusindeogotte 

der var min hjemmeside guld værd for mig. De halvfems foredrag jeg havde lavet, og kurser jeg har 

holdt om personlig branding, der har e-mails og hjemmesider.. i meget høj grad rykket. Altså det er 

jo fantastisk, at så blev der lavet nogle interviews med dig på TV2 Lorry eller hvad det nu er, og så 

kan du linke til det på.. lægge det ud på din hjemmeside, og så når folk kommunikerer med dig så 

kan jeg automatisk følge med i hvorledes du agerer på tv.. en kæmpe fordel (her snakker han om et 

interview han deltog i på tv). 

Sp.22 Uffe: Ja, nu er det heller ikke forfærdelig lang tid siden at det blev offentliggjort at sociale medier havde 

overtaget e-mailing som den primære kommunikationsform faktisk, øhm.. alt det her med de sociale medier, det 

bunder jo ofte i at vi har de her profiler vi kan lave for os selv, så vi påtager os de her identiteter alt efter hvilket socialt 

medie det er vi bruger, men altså vi stiller en person op, så at sige.. til skue, at det er vores profil. Hvis vi ser på 

arbejdsgiverne, såfremt de har adgang til de her profiler skal vurdere en mulig kandidat til job.. de her arbejdsgivere de 
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ved jo godt at vi har denne her mulighed for at stille en profil op, stille en person op, modellere den så at sige.. er det 

noget du tror der stiller nye udfordringer til dem der skal lave de her profiler, eller skal vi sige.. den identitet du danner 

i et online miljø, hvor du har en hvis kontrol? 

John: Jamen altså det kan jo være ret afgørende, fordi øhm.. det er jo et spørgsmål om at kende sig 

selv, og det er et spørgsmål om kende det man gerne vil, og det er jo en livslang proces.. altså hvis du 

tror man kender sig selv fordi man som jeg er blevet halvtreds, eller man kunne være tres eller 

halvfjerds, så kan du jo godt tro om, det er jo en ongoing proces. Selvfølgelig sker der en 

progression i det, det skal man jo helst gøre, men den pointe jeg vil frem til det er jo selvfølgelig det 

der med at hvis du er kendt blandt vennerne for at være en alle tiders festabe, så er det jo det du 

scorer på blandt vennerne, men det er muligvis det som en arbejdsgiver ville hade ik`?.. og hvordan 

vil du skille tingene ad? Kan du have en Facebook profil hvor du plejer begge interessegrupper, 

nemlig de mest inderlige venner som du gør alt for også at være en del af, som du har det fedt med.. 

og så skal du samtidig kunne kommunikere med arbejdsgiver der, det kan du ikke. 

Sp.23 Uffe: Nej så er det jo igen det valg om man vil køre det professionelle eller det øh.. det sociale aspekt i den 

profil du har, kan man sige. Det er jo igen den kontrol man har over sin egen profil, for at sige øhm.. altså med den 

grad af kontrol vi har over det som vi fortæller andre mennesker vi er via sådan en profil eller en blog, eller hvad du vil 

ik'.. altså de muligheder, de medier du har at gøre brug af for at sige ”det her er mig”...Det er mere idéen om hvad 

arbejdsgiveren tænker omkring det, at ham eller hende her har fuldstændig kontrol over hvad de vil sige via deres 

profiler. Om troværdighed, oprigtighed.. om det skal behandles anderledes så at sige, i det her online univers frem for en 

face-to-face situation, hvor der måske er andre faktorer der spiller ind, hvor arbejdsgiverne bedre kan vurdere hvem det 

er de sider overfor. 

John: Det er sgu et godt spørgsmål, øhm.. okay lad os gribe det anderledes an. Noget af det jeg lige 

læste i en bog jeg er i gang med, det var omkring arketyper. Jeg har selv skrevet om det i 

Berømmelsens Anatomi, i det kapitel der om Dronning Margrete. Jeg har skrevet om det i helt andre 

sammenhænge, men noget af det jeg hæfter mig ved, det er at arketypen.. øh det er jo et begreb der 

er udviklet af Karl Gustav Jung, men findes jo før ham.. altså det er jo helt tilbage fra den Græske 

filosofi hvor man taler om elementarforestillinger. Øhh, men nu kommer pointen.. pointen er at ved 

arketyper, der føler du dig særligt godt... Øhm, du føler dig sikker med din arketype, altså grunden til 

at arketyper de er så interessante det er fordi, hvis aktører optræder.. hvis en protagonist optræder i 

en arketype, så har du en hvis forudsigelighed omkring hvad pågældende vil, og hvordan 
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vedkommende vil agere. Det som så er særligt lækker ved at fremstille ting i en arketype, det er at du 

skal have nogle uventede elementer som så skal være positive. Hvis du har det.. hvis du både kan 

indgyde den tillid, den sikkerhed som en klassisk arketyper giver folk og du samtidig har noget 

uventet, så er du meget stærkt kørende som personlig kommunikatør. Øhm.. og det vil sige at hvis 

du gør dig klar over hvad det er for en arketype du repræsenterer, eller som du til en hvis grad lægger 

op ad, så får du mere frihed i dit udtryk.. altså hvis vi nu siger at du har en guddommelig humor som 

læner sig op over mod den arketype som hedder narren.. altså narren det er en person som må gøre 

grin med kongen ik'? 

Uffe: Hofnarren.. 

John: Hofnarren ja.. men i det her tilfælde der prøver vi så at tolke det positivt... Så vil du have 

større frihed til at kunne fyre noget pis af. Altså når jeg siger pis så er det morsomheder jeg mener 

ik', og det er sådan nogen ting man kan kalkulere med, men det kræver igen at man kender sig selv 

ret godt.. eller at man er i en proces hvor man er villig til at lære sig selv at kende ik'? 

Sp.24 Uffe: Nu siger du lære sig selv at kende, det var du også lidt inde på før at... Det er blevet påvist gennem 

forskning nu at vi paradoksalt nok ikke nødvendigvis kender os selv bedst, så at sige.. at det måske egentlig er vores 

venner eller nære familie som egentlig bedst vil kunne beskrive hvem vi er som mennesker. Er det noget du har haft 

erfaringer med i dit arbejde? 

John: Jamen det er vel noget jeg støder på hele tiden, altså det er jo et meget almenmenneskeligt 

begreb. Jeg er jo hele tiden ude for at for klienter eller arbejdsgivere som har nogen forestillinger om 

hvad der kan lade sig gøre.. og så må jeg sige til dem at sådan spiller klaveret ikke, sådan virker det 

ikke.. og grunden til at jeg er i den position at jeg kan udstikke sådan nogle meldinger, det er fordi 

jeg er specialist indenfor for kommunikationsområdet.. altså der er nogen ting jeg ved og har lært, og 

tilegnet mig og har erfaret, som andre der driver andre former for virksomhed ikke ved så meget om 

simpelthen.. altså jeg er ude for hele tiden at jeg må sige til folk.. jamen det der kan du ikke gøre, 

fordi.. og nu skal du bare høre.. fordi det vil ikke virke som du tror at det virker. Det virker 

anderledes.. og så hvis jeg skal være overbevisende, så skal jeg jo.. nogen gange skal jeg ku' huske 

nogen referencer, altså i hvert fald skal du ku' huske en rapport.. altså jeg var ude for for nylig, hvor 

jeg drøftede typografier med en kunde hvor vi var meget uenige, og så fandt jeg en rapport frem.. 

eller en guide frem fra Grafisk Højskole skrevet af en lærer på Grafisk Højskole, og så sendte jeg 

den som pdf fil ik'.. tjek lige op på side fire, tjek lige op på side syv, men den pointe jeg vil frem til 
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det er jo at øhm.. at der er jo mange ting man ikke er hvis på, og derfor skal man etablere en 

kommunikation med sine omgivelser, og være villig til at tage det ind.. og der er en af livets store 

øvelser, det er jo.. hvad skal man lytte til og tilegne sig, og hvad skal man ikke lytte til og afvise... Og 

hvis jeg kunne svare dig på det, hvor grænsen går, så ville jeg jo nok ikke sidde her, så ville jeg være 

en meget højt betalt guru på et eller andet plan ik'?   

Sp.25 Uffe: Jamen så er vi egentlig ved at være ved vejs ende, øhh.. er der noget vi ikke har været inde på i dag som 

du synes ville være værd at nævne? 

John: Jamen altså, noget af det der interesserer mig lige nu, øhm.... Jamen det har selvfølgelig været 

interessant for mig at se hvorledes at konjunkturerne de har domineret personlig branding begrebet, 

fordi nu nævnte jeg Erik Damgaard og Rigmor Zobel som eksempler, men det var jo eksempler som 

klarede sig meget bedre under højkonjunkturen.. altså det jeg bare vil frem til det er at i løbet af de 

sidste fem ti år der er der sket et skifte, fordi med den økonomiske situation vi har nu der 

efterspørger folk i almindelighed mere autentiske værdier.. altså det der bling bling og vi kan alt, og 

nu stormer vi frem og se mig ik' altså, det er sgu blevet dæmpet af.. er det ikke også den oplevelse du 

har eller..? 

Uffe: Jo, altså.. det ville jeg sige det var i hvert fald, ja. Jeg synes man finder mange artikler i hvert fald.. efterhånden 

om det, som springer ud.. den der higen efter autenticitet. Så det ville jeg sige. Men øhm, ja, så vil jeg gerne sige tak for 

din medvirken. 

John: Ja, værsgo.. 
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Bilag 5: Spørgeramme for interview med Charlotte Gad Køhlert 

 

1. Kan du starte med kort at fortælle hvem du er og hvad du laver til dagligt? 

 

2. Hvor længe har du arbejdet med rekruttering (hvis ikke allerede besvaret)? 

 

3. Mener du, at der er sket en udvikling på arbejdsmarkedet mht. den måde man rekrutterer på inden 

for de sidste 5-10 år? (uddyb gerne, giv konkrete eksempler – er der sket en udvikling på den måde 

man rekrutterer generelt eller er der sket en udvikling i, hvad virksomhederne efterspørger?) 

- Synes du da at man kan snakke om at der er sket et skift fra et fokus på kandidaters karakterer over 

til en større prioritering af andre (blødere) værdier? 

- Vil du mene af der prioriteres forskellige værdier, alt efter hvor i rekrutteringsprocessen man er 

(screening, samtale)? 

 

4. Hvad med de jobsøgende – har de ændret sig mht. hvad de tilbyder og hvad de søger? 

 

5. Hvilken indflydelse har finanskrisen haft på rekruttering? 

- Hvilken indflydelse har den haft på arbejdsmarkedet generelt? Har du oplevet en forskel i hvor 

mange medarbejdere virksomheder søger? 

- Mindre brug af employerbranding?  

- Er der blevet mere eller mindre brug for rekrutteringsbureauer? 

  

7. Hvilke kanaler bruger du selv når du søger information om mulige kandidater til et job? 
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- Bruger du sociale medier som Facebook og LinkedIN? Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hvad med Google? Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hvordan tror du billedet ser ud hos dine kollegaer? 

- Er det noget vi kommer til at se mere af i fremtiden i rekruttering? 

 

8. Hvordan vurderer du sociale mediers relevans i  forhold til jobsøgning, set fra et personlig 

branding perspektiv – altså ikke employer branding? 

- Bed evt. om uddybelse. 

- Kan du pege på nogen faldgrupper ved brugen af sociale medier i jobsøgning og personlig 

branding generelt? 

 

9. I hvilken grad har den information der ligger ledigt online indflydelse på en eventuel 

samtale/ansættelse? 

- Kan du komme med nogle eksempler?  

 

10. Jobsøgende personer som benytter internettet til at profilere sig selv ved hjælp af sociale medier, 

de designer et billede af deres person via profiler og blogs. Er det noget du tror der kan påvirke 

rekruttører, denne her bevidsthed fra rekruttørens side om at en online profil/person er decideret 

konstrueret? 

- Hvad skal den jobsøgende gøre for at virke så troværdig som mulig? 

 

11. Sociale medier er under konstant udvikling, og en af de ting vi måske kommer til at se mere til i 

den personlige sfære er videokommunikation. Tror du at det er noget som kan hjælpe jobsøgende til 

at raffinere deres kommunikation og komme sine mål nærmere?  
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12. Hvor vil du mene at jobansøgere typisk går fejl når de søger et job? 

- Kan du pege på en generel ting i jobsøgeres kommunikation som man er blevet bedre til? 

- Hvordan tror du tingene vil se ud i fremtiden?    

 

13. Det blevet påvist gennem forskning at vi mennesker ikke altid er lige gode til at forklare hvem vi 

som personer er; hvad vores styrker og især mangler er fx. Der vil andre mennesker ofte kunne 

komme med en skarpere vurdering af os. 

- Er det noget som nogensinde påvirker en rekrutteringsproces, når folk kommer ind til en samtale 

hvor tingene pludselig foregår face-to-face? 

 

14. Er der ellers noget, du har lyst til at kommentere på? Noget du selv har bidt mærke i mht. 

rekruttering og sociale medier, som du synes, vi ikke har berørt? 

 

Afsluttende: Runde af og takke for medvirken. 
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Bilag 6: Transskribering af interview med Charlotte Gad Køhlert 

 

Sp.1 Uffe: Til start, kan du fortælle kort lidt om hvem du er, hvad du laver til dagligt? 

Charlotte: Ja, jamen jeg hedder Charlotte Gad Køhlert og jeg er enogfyrre, og jeg er HR-direktør 

her i Languagewire.. og øhm, min baggrund er sådan rent teoretisk øh.. jeg er cand.mag. i retorik og 

så har jeg en masse efteruddannelse indenfor kommunikation og ledelse og psykologi og så videre, 

og er uddannet psykoterapeut også i øvrigt, og øh.. jeg har været her i butikken i seks år som 

ansvarlig for HR, og har arbejdet med lederudvikling og rekruttering, og trivsel og motivation og så 

videre igennem alle årene. Før jeg kom hertil, så arbejdede jeg som HR-konsulent i Ledernes 

Hovedorganisation i et års tid, og sad derude og lavede en masse rekruttering i øvrigt også, og før 

det har jeg været ledelseskonsulent i nogle år og trænet ledere i ledelse, så det er sådan mine ti elleve 

år på.. 

Uffe: Ti elleve år, ja.. 

Charlotte: Ja, sådan fra at jeg begynder sådan for alvor at tælle ik'? 

Sp2. Uffe: Jamen det passer jo meget godt til mit næste spørgsmål, jeg skulle høre dig om du mener der er sket en 

udvikling på arbejdsmarkedet med hensyn til den måde man rekrutterer på, nu ser vi sådan fem ti år tilbage.. 

Charlotte: Ja, jamen øhh ja det er der. 

Sp.3 Uffe: Hvis du kan pege på nogle generelle forhold.. 

Charlotte: Ja men altså hvis jeg sådan tager sådan nogen obvious ting, så kan man sige i gamle dage 

og det er faktisk ikke en gang.. altså der snakker vi bare tilbage til jeg var HR-konsulent ude hos 

lederne der fra fire til fem, altså fra totusindeogfire til totusindeogfem ik', der når vi for eksempel 

havde annoncer i øh... Ledige jobannoncer, så kom alle ansøgningerne i papirpost, hvor i dag får vi 

aldrig noget i papirpost.. og hvis der endelig kommer noget i dag som et brev, så gider jeg næsten 

ikke at åbne det, fordi så har kandidaten lige før de har diskvalificeret sig selv på forhånd.. fordi det 

sender bare et signal om at man ikke har fingeren på pulsen. Så det der foregår er alt elektronisk.. så 

bare det for eksempel. En anden ting er at i dag der øhm.. der er det også sådan at netop på grund af 

de sociale medier og på grund af internettet i det hele taget, men i særdeleshed på grund af de sociale 
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medier, i særdeleshed på grund af LinkedIN, så er det sådan at når en kandidat er kommet til samtale 

med os, så ved de hvem vi er.. altså ikke bare virksomheden, men de ved hvem jeg er. De har sat sig 

ned og sat sig ind i hvem jeg er, og det bruger de jo ofte aktivt i dialogen med mig øh.. og appellerer 

til forskellige interesseområder som de ved jeg har og sådan noget, øhm.. så det er meget sjovt at 

opleve at de googler også mig, så de er klædt bedre på til samtalen. Så det der med man sagde i 

gamle dage at når man skulle til samtale, så skulle man som minimum lige kigge på virksomhedens 

hjemmeside og få en fornemmelse af at du ved, lære det lidt bedre at kende, måske få sig et 

årsregnskab eller en.. eller kigge på nogle nyhedsbreve, for ligesom at vide noget mere om 

organisationen ik'? I dag der googler man altså også dem man går til interviews med så man får hjælp 

der, og så vil jeg sige at noget af det som er begyndt at komme rigtig rigtig meget nu, det er lige 

pludselig brugen af LinkedIN, øhm.. altså jeg rekrutterer for eksempel to medarbejdere til min egen 

afdeling lige nu, og i begge jobannoncer har jeg skrevet aktivt at jeg vil gerne have at de medsender.. 

når de sender ansøgningen ind, så skal de medsende et link til deres LinkedIN profil, for den vil jeg 

se. Det er første gang jeg har gjort det, altså hvor jeg specifikt har.. altså har specificeret at jeg vil se 

deres profil, og det er fordi jeg vil se hvordan de præsenterer sig selv online. Jeg vil se et billede af 

dem, og jeg vil se at der er overensstemmelse mellem det de skriver i deres cv og deres ansøgning, og 

det de også har lagt ud offentligt.. i gabestokken kan man sige ik? Øhm, og hvordan de i det hele 

taget kommer across, eller sådan præsenterer sig selv som professionelle, og som mennesker. Så jeg 

bruger det rigtig meget nu... Og det er jo nyt, altså det kan man sige det er nogen vendinger der er 

kommet sådan inden for de senere, fem tre år vil jeg tro.. at det er blevet meget online.    

Sp.4 Uffe: Hvis vi kigger på virksomhederne, øhm.. efterspørger de nogen andre kvaliteter hos folk?.. hvis vi også 

kigger over denne her tidsperiode, er der også sket et ryk der? 

Charlotte: Det øh.. det tror jeg faktisk ikke. Ikke noget som lige sprænger mig i hovedet, man vil jo 

altid have de bedste indenfor den jobkategori man har ledig, og det er jo selvfølgelig forskelligt om 

jeg sidder og rekrutterer en direktør eller en sælger eller en projektleder eller en IT-udvikler, så er det 

jo noget helt forskelligt jeg leder efter, men om jobbet som sælger er anderledes i dag end for ti år 

siden, det kan jeg faktisk ikke lige få øje på at jeg synes det er. Altså det eneste.. men det tror jeg bare 

er en generel ting.. ej det tror jeg faktisk ikke har noget med jobmarkedet at gøre, jeg tror det har 

noget med os, vores virksomhedskultur at gøre at man jo hele tiden sliber kniven i forhold til at blive 

skarpere og skarpere og skarpere på, hvad er det vi leder efter? Sådan så man undgår fejlrekruttering, 
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men det tror jeg alle virksomheder gør, at man lærer at tænke fejl og strammer op og bliver mere og 

mere skarpe på at spotte potentiale ik? 

Sp.5 Uffe: Man kunne måske få et indtryk af at karakterer betød mere for virksomheder før i tiden, hvor at der 

sådan ligesom.. 

Charlotte: Du tænker sådan karakterer på skolen? 

Sp.6 Uffe: Ja ik' altså, afgangskaraktererne simpelt hen, og så at der er kommet andre, måske blødere værdier i 

fokus, eller er det simpelt hen en myte? 

Charlotte: Altså min oplevelse er at det er meget branchebestemt, hvor hvem der kigger på 

karakterer og hvem der ikke gør. Nu er vi en salgsorganisation, og i en salgsorganisation der er det 

sådan at øh.. altså sælgere har typisk ikke noget synderlig uddannelse, altså de har måske højest en 

studentereksamen eller noget i den stil, øhm så der giver det ikke mening at kigge på karakterer. Der 

rekrutterer man på hvad de har lavet, og det er generelt min erfaring at.. det er faktisk generelt min 

erfaring at øhm, hvad folk har af uddannelse det er vi stort set ligeglade med.. og hvorfor nogen 

karakterer de har fået på uddannelsen, og hvad de har skrevet opgave om og sådan noget, det er 

fuldstændig uinteressant. Det der er interessant det er hvad kan du komme og levere hos os? Hvad 

bringer du til bordet?.. og det der typisk er interessant det er, hvad er det så for nogen erfaringer du 

har fået efter du læste? øhh.. alternativt imens du læste, hvis du er nyuddannet ik', altså man har 

nogle relevante studiejobs der ligesom giver noget. Så det vil jeg sige, i de virksomheder hvor jeg har 

været i min tid.. også længere tilbage, der har vi aldrig kigget på det, men samtidig så ved jeg også at 

der jo nogen steder som for eksempel indenfor banksektoren, ude hos Mærsk.. sådan nogen steder, 

der kigger man rigtig meget på det, og der går man rigtig meget op i at det skal være toppen af 

klassen og alt det der ik'? 

Sp.7 Uffe: Tror du man kan skille det sådan, blandt de større virksomheder, koncerner, eller er det meget.. 

Charlotte: Jeg tror ikke så meget det har noget at gøre med stor og lille, jeg tror faktisk mere det har 

noget at gøre med hvad det er for nogen kulturer det er.. altså jeg tror også det handler om hvor 

konservativt det er, altså hvis man er i en ret konservativ kultur, gammeldags kultur, så er det sådan 

lidt må jeg se din karakterbog ik', og så tror man det siger noget om hvor godt folk de performer. 

Det tror jeg ikke overhovedet på.. altså jeg tror at det der siger noget om hvor godt du performer, 

det er hvordan du performer. Det er at du kan skabe de resultater jeg har brug for at du kan skabe, 
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og der kigger jeg meget mere i din personlighed og udstråling, og udtryk og så videre, end at du har 

været god til at boge den.. jeg er lige ved at sige jeg kunne næsten.. ikke at man skal udelukke det på 

den måde, men altså det kan da altid imponere hvis folk har høje karakterer, men man kunne måske 

også tænke at så er man mere en teoretiker, end en der rent faktisk kan tage action og få noget til at 

ske ik'? 

Sp8. Uffe: Så hvis der først er en person der får din opmærksomhed, eller en rekruttørs opmærksomhed generelt 

øhm.. vil du tro at der er faser på en eller anden måde fra hvor i først bliver opmærksomme på personen, til en 

screening, til en eventuel samtale. Er det forskellige værdier der kommer i fokus fra gang til gang der, eller hvordan 

fungerer det? 

Charlotte: Øhm.. jamen det synes jeg det er og det kommer igen også an på hvad det er for nogen 

jobs man besætter. Altså det er jo klart at.. nu tænker jeg også, øhh jeg hænger lidt i det der med 

uddannelse, jeg tænker at hvis man for eksempel skal arbejde som jurist, så er det jo vigtigt at man er 

jurist, og så kan det være interessant at kigge på om man har klaret sig godt på jurastudiet, fordi der 

er måske en sammenhæng mellem om man var god til at sætte sig ind i regelstof på jurastudiet og så 

på om man er god til at sætte sig ind i regelstoffet på en arbejdsplads, fordi der er sådan en 

overførbar størrelse.. og måske kunne man også sige det med andre fag, men hvis man for eksempel 

arbejder med ledelse eller salg eller markedsføring eller sådan noget, så.. jamen så er det bare mindre 

interessant. Men det du spørger om, om det kan ændre sig undervejs, jamen altså det er jo også et 

eller andet med... 

Sp.9 Uffe: Nu tænker jeg også særligt på fra det tidspunkt hvor i ikke har mødt personen endnu, til i møder 

personen.. om der er ting i er opmærksomme på særligt ved hver øh.. 

Charlotte: Ja men det er der.. altså det er sådan at typisk så løber det jo igennem nogen faser, og 

hvis jeg tog et konkret eksempel, og det kan selvfølgelig også variere lidt, men et konkret eksempel, 

så kan du sige.. jeg er i gang med lige nu at rekruttere en HR-partner for eksempel. Jeg sender en 

annonce ud og får tres ansøgere. Jeg skal ikke side og glo og mødes med tres mennesker, altså jeg 

bliver nødt til at få dem pakket ned i nogen færre. Så derfor så øh.. så første runde, der er det et eller 

andet med at tegne nogen ting op på et stykke papir og sige.. eller, ikke på et stykke papir men altså 

hvis du forstår hvad jeg mener, i overført betydning.. et eller andet med at skitsere ned nogen ting og 

sige, vi har fem key skills vi skal have mødt.. de skal have arbejdet internationalt med HR, de skal 

kunne tale engelsk, de skal være certificeret indenfor et eller andet testværktøj, de skal nogen 
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forskellige ting.. og så screener vi alle kandidaterne kun på det, og så kan det godt være de har 

skrevet en bragende retorisk ansøgning, eller de har.. det er fuldstændig ligegyldigt. Det er noget med 

at kigge cv'erne igennem, kun efter de der fem nøglekompetencer de skal have, og resten de ryger 

bare ud. Så er jeg nede på tyve.. så er der tyve ud af de tres der kunne møde alle fem, så har jeg fået 

dem ned. De fyrre de får bare afslag, væk med dem.. øh benhårdt. Så kører runde to, så skal jeg væk 

fra de tyve ned til ti for eksempel. Jamen så næste punkt så kører vi nogen personprofiler på dem, 

sådan noget onlinesystem hvor de udfylder noget personprofil, og så får du nogen rapporter ud på 

deres personprofil.. der har jeg så tegnet op i forvejen at øh.. så kan man sige, nu har vi de 

kompetencer vi skal have, de har alle sammen kompetencerne, de har alle sammen erfaringerne, de 

har alle sammen siddet i tilsvarende jobs, så de kan det der skal til.. bom! Næste skridt, har de så også 

den rigtige arbejds øhh.. altså behavioristiske arbejdstilgang? Det er så det vi bruger personprofilen 

til, at sige.. vi skal have en person som er ego-drevet, som er udadvendt, som er super dynamisk, 

som er utålmodig, som er detaljeorienteret, bom bom.. så definerer vi det, og så matcher vi alle op 

imod det.. og alle dem der matcher de ryger videre og resten ryger ud, bom! Så første gang der 

kiggede vi kun på kompetencer, i næste hug der kiggede vi kun på behavioristisk jobtilgang. Så når vi 

så til tredje punkt.. nu er jeg så nede på ti, dem telefoninterviewer jeg så, det gør jeg så på mandag. 

Her der begynder jeg at kigge på personligheden, så nu forudsætter jeg at de faglige ting er på plads, 

og deres personlige arbejdskapacitet er på plads, så vil jeg have en fornemmelse af dem som 

mennesker.. så nu begynder de bløde værdier at komme i spil, nu kommer det til at handle om 

personlighed, nu kommer det til at handle om udstråling, nu kommer det til at handle om personlig 

fremtræden, nu kommer det til at handle om kemi.. øh kommunikative psykologiske kompetencer, 

sådan noget. Dem der klarer sig godt på telefonen, de ryger videre til et personligt interview, der vil 

jeg være fem måske.. og der begynder jeg så at forholde mig til, hvad er deres værdier, hvad er deres 

overbevisninger, hvad er deres holdninger, og hvordan matcher det vores organisation?.. og dem der 

så går videre til sidste runde, der forholder jeg mig til, hvem kan jeg lide? Så er jeg helt nede på det 

der hedder, at nu har jeg sikret at de kan og skal.. altså alt det de skal kunne, alle de forventninger jeg 

har til performance det kan de. De har arbejdet på den rigtige måde, de har de rigtige værdier, de 

rigtige holdninger, de passer ind i vores kultur.. så nu er det helt ned til at vi to skal arbejde sammen, 

og vi skal have en fed hverdag med hinanden, og det skal hænge fornuftigt sammen.. så kan jeg 

bedre med den, eller med den, eller med den?.. og så vælger jeg på det som det sidste parameter.. 

men indtil da der er min opmærksomhed at holde mig selv helt udenfor, og kun køre det på de der 
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hardcore ting, så jeg hele tiden... Så på den måde kan man sige at afhængig af processerne, så flytter 

fokus sig hele tiden.    

Sp.10 Uffe: Dem der så ansøger job, har de ændret sig? Nu var du lidt inde på det før, at de er blevet også skarpere 

til at finde ud af hvem i er. Er der ellers andet du kan sådan sætte en finger på?.. deres tilgang til at ansøge jobs, om 

de har ændret sig.. den måde de søger på siger du lidt om, men også hvad de tilbyder? Hvad de gør opmærksom på at 

de tilbyder. 

Charlotte: Jeg tror egentlig jeg synes at det.. jeg synes egentlig jeg ser det er meget det samme. Der 

kan være nogle individuelle forskelle selvfølgelig, hvordan man vælger at præsentere sig og så videre, 

men det er meget klassisk.. altså, en ansøgning på en side, en til to sider ik' og så et cv på en to-tre 

sider og så bom! Det er fuldstændig ens, så det er sat op på den samme måde og det er altså.. nogen 

har billede, nogen har ikke, altså det er fuldstændig efter bogen. Så det nye det er det her med at det 

kører elektronisk, at de sender deres LinkedIN profiler med, det er der også mange af dem der gør.. 

også selv om jeg ikke beder om det.. og at de forholder sig meget mere aktivt til mig som recruiter 

inden vi mødes, og det er meget specielt. Det er meget specielt at vi er begyndt at opleve det 

herinde, det er jo ikke kun mig der sidder og rekrutterer, det er også.. jeg har også en medarbejder 

der gør det, øhh og nogen andre herinde. Altså det der med at øh.. altså man er så vant til.. og det er 

måske det, jo det er måske noget der har ændret sig, det der med at nu er vi begge to til eksamen. 

Altså i gamle dage der var det sådan lidt mere at man kom med.. kandidaterne kom ind med hatten i 

hånden og ville have jobbet for hver en pris ik'? Nu er vi i en jobsituation lige nu, altså 

arbejdsmarkedet lige nu er jo noget tungt.. øh og det er jo også det der gør at jeg kan få tres ansøgere 

på et job, og nogen jobs får de jo... Min mand fik nyt job i november måned, der var firehundrede 

ansøgere ik', altså hold da kæft ik'? Men for nogen år tilbage, altså tilbage i nul-syv nul-otte der 

knipsede man med fingrene og så var der arbejde.. altså hvis ikke man gad at være i en virksomhed 

så skred man sgu bare, fandt noget andet. Der har magtbalancen flyttet sig lidt inden for de sidste 

par år, synes jeg at jeg ser. 

Sp.11 Uffe: Ja, for nu skulle jeg til at spørge dig hvordan finanskrisen har påvirket rekruttering. 

Charlotte: Ja men det er klart at det her det påvirker det væsentligt, altså folk er mere sultne nu. Der 

kommer mange flere ansøgere på jobbene. De er nok lidt mindre kræsne.. altså det er klart at.. og 

sådan er det jo, folk har jo hus og hjem og børn og så videre og skal forsørge dem ik', og hvis det er 

det job de er i spil til så vil de næsten gøre alt for at få det, end for tre fire år siden bare. Der kan du 
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jo vælge og vrage, så der vil være sådan lidt, hvad kan du tilbyde? ”Ej men det gider jeg ikke, så vil 

jeg hellere det ik'”.. og forhandlingerne er blevet lidt hårdere måske, i forhold til at de ville kraftedme 

have flere penge for det og sådan noget. Men jeg synes måske generelt at der er sket sådan en.. men 

det er måske nok mere over de sidste tyve år at der er sker et eller andet i forhold til at folk stiller 

krav, øhm.. det skal være meningsfuldt ik'? De skal lave noget ordentligt, de skal kunne stå inde for 

det, altså de.. 

Sp.12 Uffe: Ud i noget selvrealisering? 

Charlotte: Ja, bestemt.. og sådan synes jeg også det skal være, men det gør også bare at man som 

arbejdsgiver.. altså man skal også sælge sig selv. Det er ikke en-vejs længere, det er to-vejs nu. Så vi er 

også til eksamen på en anden måde ik'? Jeg skal både eksaminere mine kandidater, men jeg skal 

fandme også sælge mig selv, og gøre mig selv attraktiv som deres kommende chef. 

Sp.13 Uffe: Ja, det lyder jo lidt som noget employerbranding også.. man kan køre det over i det. Har der været 

mindre af det igennem finanskrisen, fordi der simpelthen har været så mange der ville.. 

Charlotte: Ja det vil jeg sige, altså vores fokus herinde på det har også ændret sig meget. Da jeg kom 

hertil i nul-fem der brugte jeg en del krudt de første par år, altså frem til sådan en nul-syv nul-otte, 

faktisk frem til finanskrisen, der brugte vi rigtig meget krudt på at tænke i employerbranding, altså 

tænke i at få skrevet nogen fede ting og lagt på vores hjemmeside i forhold til hvordan er det at 

arbejde her hos os, og hvad er det for nogen HR-værdier vi har, og mød nogen af dine kommende 

kolleger og alt sådan noget, som vi fik lavet og lagt ud øhm.. simpelt hen for at gøre vores roser 

grønne ik'?.. Og det ligger fuldstændig stille nu for det er slet ikke nødvendigt nu. Jeg synes 

stadigvæk det er vigtigt, fordi det handler også om at tiltrække de rigtige mennesker, og få skrællet 

dem væk som ikke at gider være her.. altså de skal jo kunne gå ind på vores hjemmeside og sige ej 

sådan et sted gider jeg sgu ikke at arbejde, og så skal de lade være med at søge, fordi der er ikke 

nogen grunde til at vi spilder hinandens tid.. øh så employerbranding skal jo virke både tiltrækkende 

og frastødende.. kan man sige, sådan burde det jo egentlig være øh.. men det er der ikke fokus på nu, 

for det er ikke nødvendigt. 

Sp.14 Uffe: Rekruttering, rekrutteringsbureauer specifikt.. har de været påvirket af krisen? Har der været mere eller 

mindre brug for dem? 
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Charlotte: Ja for fanden ja.. jamen det ser jeg jo hele tiden, altså de er så sultne så sultne. Jeg tror vel 

det er som med så mange andre, dem der er rigtig rigtig gode de har altid nok at lave ik', for dem de 

skal sgu nok klare sig.. meeen de er sultne, jeg synes måske de er blevet lidt nemmere at forhandle 

med.. altså vi bruger jo nogle gange rekrutteringsbureauer og headhuntere og sådan noget til 

specielle jobs, og jeg synes nok at de er blevet lidt mere sultne indenfor de senere par år.. og jeg har 

ladet mig fortælle om sådan nogen små enmandsfirmaer og sådan noget som simpelt hen går ned ik' 

altså, hvor de kan ikke klare sig. 

Sp.15 Uffe: Hvis vi kigger på dit eget arbejde, når du skal søge information om kandidater.. hvilke kanaler bruger 

du typisk? 

Charlotte: Øhm, LinkedIN LinkedIN LinkedIN.. altså nu går jeg ikke ud selv og headhunter folk, 

det har jeg simpelt hen ikke tid til. Hvis vi gjorde det, og det kunne vi godt finde på til nogle 

specifikke jobs.. men så er det meget LinkedIN, og det er også det som headhunterne bruger, de 

sidder simpelthen og screener på det. Men ellers så er det jo et eller andet med at når jeg sidder med 

nogle kandidater, så slår jeg dem op, altså jeg googler dem. 

Sp16. Uffe: Du googler dem.. 

Charlotte: Ja jeg googler dem. Jeg googler dem for at se, hvad dukker der op om dem? Hvad for 

nogen billeder har de liggende af sig selv derude? Hvordan ser deres LinkedIN profil ud? 

Sammenfører de.. og faktisk er det tit nemmere for mig at læse deres LinkedIN profil først, inden jeg 

læser deres ansøgning.. fordi det giver et bedre overblik, den er typisk mere kortfattet og mere to the 

point.. så i stedet for at sidde og trevle igennem en masse irrelevant materiale, for til slut at beslutte 

at der er ikke noget at komme efter, så er det egentlig nemmere lige at kaste et hurtigt blik på 

LinkedIN profilen, og så øh.. og så måske hvis det ser spændende ud ik', så gå videre med det. 

Sp.17 Uffe: Hvad med sådan noget som Facebook, har du nogensinde brugt det? 

Charlotte: Altså det kommer jo op når man googler folk, så kommer de jo op i forskellige steder ik' 

og der kommer Facebook jo også op. Man kan sige, jeg har ikke så meget adgang derinde, hvis ikke 

man er venner med dem så kan man jo ikke få adgang til dem, men man se det billede de vælger at 

putte på.. og det synes jeg kan være interessant, og der vil det faktisk være sådan at jeg vil sige at.. 

hvis jeg sad med en kandidat som havde lagt et rigtig dumt billede ud på sin Facebook profil, så ville 

det trække fra i min bog, fordi så ville jeg få.. og et rigtig dumt billede hvad er det? Altså, sådan et 
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eller andet upassende hvor de tosser fulde rundt eller er pilskæve, eller er nøgne eller altså gør et eller 

andet sådan hvor man siger.. og ikke fordi, altså folk kan være fulde og skæve og nøgne alt hvad de 

vil i deres fritid, det må de selv om, men den kandidat der kommer ind i min virksomhed er jo vores 

ansigt udadtil, og der har jeg brug for at have med mennesker at gøre som har en ansvarlig og 

moden forståelse af at øh.. altså, jamen du arbejder også i LanguageWire når du er i Netto om 

lørdagen. 

Sp.18 Uffe: Facebook, øhm.. der kan du jo også vælge at åbne for sikkerheds settings.. eller hvem der skal have 

adgang til alt det du har derinde. Altså hvis jeg ville have at folk vidste mere om mig, så kunne jeg jo åbne min profil 

så en som dig kunne gå ind og se øhm.. og så kunne jeg jo selvfølgelig tilpasse den så det også var så professionelt som 

muligt, blandt andet med det nye Timeline som de har lavet nu, Facebook. 

Charlotte: Ja det har jeg ikke rigtig sat mig ind i hvad er. 

Sp.19 Uffe: Nej men altså det er simpelthen bare en kronologisk oversigt fra toppen og ned, simpelthen fra da du 

kom på Facebook til hvad du har lavet siden da. Det er jo noget der ville være oplagt at bruge, altså som et slags mere 

socialt cv måske. Der kan du lægge alt ind.. altså ville du synes at det havde relevans, ville det være... For der er jo 

stadig mange der betragter Facebook som et hyggemedie, tror du den overgang eller.. ville du bruge det? 

Charlotte: Jeg tror ikke jeg personligt.. ikke som udgangspunkt, ville jeg ikke personligt synes det var 

attraktivt, eller interessant øh.. altså hvis der var nogen der solgte mig idéen og ligesom viste mig 

hvad jeg kunne få ud af det, det ville kræve at der var nogen der aktivt gik ind og solgte en idé til mig 

om at det var smart, men jeg ville ikke selv finde på at det var interessant. For mig er Facebook et 

socialt medie og jeg tænker egentlig mere.. netop det der hvordan folk brander sig, og har de 

situationsfornemmelse? 

 

Sp.20 Uffe: Nu siger du socialt medie, for det er LinkedIN jo også, men du tænker det sociale... 

Charlotte: Ja, men det er som du siger det, fordi i min optik der er Facebook et privat socialt medie, 

og LinkedIN for mig er et professionelt visitkort. Helt klart, og jeg tænker at min egen LinkedIN 

profil øh.. klart er sådan et professionelt visitkort, og jeg ligger og er synlig i forhold til 

netværkspersoner, i forhold til headhuntere der kunne være ude efter mig selv, i forhold til 

kommende kandidater.. altså jeg er optaget af at min LinkedIN profil afspejler mig som professionel, 

og det vil sige at alle som vil møde mig i rekrutteringssammenhæng, altså hvor de kommer til 
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samtale hos mig, vil læse om mig som den professionelle jeg nu er i direktøren.. øhm, hvor min 

Facebook... Og plus at alle dem jeg er på LinkedIN med er stort set alle sammen professionelle 

kontakter.. hvor dem jeg kender i min Facebook verden, det er skolekammerater, venner og sådan 

noget... Men jeg ved godt at der er en yngre generation der går til det på en anden måde, og der er 

jeg nok over the hill i virkeligheden, der skal jeg nok.. altså der skal jeg, og det er det jeg siger igen 

med.. der har jeg brug for nogen der kan sælge den til mig om at det er smart. 

Sp.21 Uffe: Ja, så der er en klar udfordring i at mixe de to universer? 

Charlotte: Ja, jeg bruger det i hvert fald ikke.. altså det er simpelthen kun hvis jeg lige, du ved 

googler og det så kommer op og jeg kan se, nå men det her det er et Facebook billede, øhm.. men 

eller ville jeg ikke gå ind der og kigge. 

Sp.22 Uffe: Men nu de medier vi har været inde på.. er dit indtryk at dine kollegaer, folk i din situation, at det er 

samme måde de betragter de medier på? 

Charlotte: Det er mit indtryk, og så i udlandet er det jo meget.. altså i Tyskland for eksempel, der er 

det jo meget Zing, der er det jo det der.. der bruger de Zing mere end LinkedIN for eksempel. Så det 

kan være lidt forskelligt kulturelt, hvad man går efter, men mit indtryk er at det er samme tankegang. 

Sp.23 Uffe: Men i jobsøgningsperspektiv.. for en person, en nyuddannet kandidat øh.. hvilken som helst egentlig. 

Hvordan vurderer du sociale mediers relevans i forhold til jobsøgning generelt? Nu har vi snakket Facebook og 

LinkedIN, det er jo selvfølgelig de to mest brugte i Danmark, men fra et personligt branding perspektiv, hvordan 

vurderer du relevansen?.. Er der en fremtid i det tror du, hvor vi bevæger os hen? 

Charlotte: Det tror jeg i virkeligheden er nogen yngre mennesker du sku'.. og det er jo sjovt, for jeg 

synes jo som enogfyrreårig stadigvæk jeg er ung og frisk, men altså.. men lige præcis når det kommer 

til de der ting, så er jeg sgu nok meget af den ældre skole, så det skulle du nok spørge nogen yngre 

folk om, eller nogen der er mere sultne på rekruttering, altså.. 

Sp.24 Uffe: Kan du pege på nogen faldgrupper ved at skulle bruge sociale medier i en personlig branding strategi? I 

jobsøgning? 

Charlotte: Jamen altså, det der jeg sagde før med at øhm.. at man måske nemt får brandet sig selv 

lidt skidt, for eksempel på Facebook.. altså det sådan kan være et skidehyggeligt billede på en 

Facebook profil, at man sidder med nogen øl og nogen venner og sådan noget, og i det setup er fint 
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passende.. jamen det er bare noget jeg som arbejdsgiver ikke ville have lyst til at.. altså jeg får lyst til 

at give et helt konkret eksempel. Vi havde en sælger, eller vi ansatte en sælger for et års tid siden, og 

så gik der et par måneder inden han skulle starte, og i den periode hvor vi ventede på at han skulle 

starte, så ringede han herind og siger om han har mulighed for at starte et par måneder senere 

endnu, fordi han er blevet tilbudt at komme med i Robinson på TV3, og det ville han helt vildt 

gerne.. og der havde vil lige en kort øjenkontakt herinde i ledergruppen, og ligesom sige, vil vi have 

en sælger herind som har været med i Robinson? Nej, det vil vi ikke. Vi har ikke brug for at han 

dummer sig på tv, og så efterfølgende så skal han ud og markedsføre vores virksomhed overfor 

store kunder.. en dag så sidder han i et møde ude hos Mærsk eller hos Novo, eller et eller andet sted 

og skal være seriøs og professionel, og så har de set ham rende rundt med bar røv eller knalde en 

eller anden pige i Robinson, altså.. ej nu var det jo ikke Paradise Hotel, men altså du ved.. altså det 

har vi bare ikke brug for, det er ikke det udtryk vi vil have i vores virksomhed, så der måtte vi vende 

tilbage til ham og sige, ved du hvad.. hvis du brænder for Robinson, tag af sted, gør det, lev 

drømmen ud, så skal bare ikke arbejde for os bagefter.. alternativt så kom han ud ik'.  

Sp.25 Uffe: Det er selvfølgelig en henvendelse i har fået fra vedkommende der.. det information som i ellers finder 

online.. 

Charlotte: Men det kunne være sådan noget man kunne falde over ik', for eksempel på Facebook 

ville det jo være sådan noget man faldt over hvor man sagde, nå men her har vi en som har en hobby 

i sådan og sådan eller sådan.. har været med i et eller andet program sådan og sådan, stjerne for en 

aften, X-factor whatever.. og det vil påvirke, der er ingen tvivl om at det vil påvirke, afhængig af 

hvad det er for et job.. og der vil være nogen jobs hvor jeg vil være fuldstændig ligeglad, eller hvor 

jeg måske endda ville tænke det var sgu en lidt sjov kant.. altså, jeg ville sgu ikke have noget problem 

med at have en HR-medarbejder som har været med i X-factor, det er sgu da meget sjovt, det ville 

ikke betyde noget for mig.. men en sælger der er vores ansigt udadtil, der ville jeg overveje det igen.. 

igen, afhængig af hvilken figur man så har gjort ik'? Har man været skide dygtig? Fedt, så er det 

måske meget sjovt. 

Sp.26 Uffe: Der snakker vi også.. kan man sige.. om ting som ikke har været meningen måske, der er vi ude i de 

der uheldige situationer. Hvis vi kigger på folk... 

Charlotte: Sådan nogen Paradise situationer.. det er jo sådan nogen folk, der er nogen af dem har jo 

fået ødelagt deres mulighed for fremtidig karriere, i hvert fald i begrænset.. 
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Sp.27 Uffe: Der kan opstå tilfælde med ting der ryger ud på nettet, det kan jo være svært at få.. 

Charlotte: Ja, og det har der jo været noget snak omkring øh, nu var der en fyr, jeg kan ikke huske 

hvad han hed øh.. som havde været med i Paradise ik', som sagde at det havde han sgu fortrudt 

fordi.. det havde sgu ødelagt noget for ham nu. 

Sp.28 Uffe: Men hvis vi kigger på de jobsøgende personer som benytter internettet til at profilere sig selv ved hjælp af 

sociale medier.. folk som øhm.. har været meget bevidste om hele denne her proces, som så har designet et billede af 

deres person via profiler eller blogs eller hvad der nu har været tilgængeligt.. som de har valgt at bruge... Er det noget 

du tror der kan påvirke rekruttører, denne her bevidsthed om at øh.. altså fra rekruttørens side at en person, en online 

profil, en online person er decideret konstrueret. Er det noget der sådan påvirker jeres mindset? 

Charlotte: Altså det er jo sjovt du siger det der ik', fordi jeg sidder allerede og tænker bare den måde 

at tænke på, at man konstruerer et personligt brand på nettet.. altså bare det at tænke sådan, det er 

ikke min generation, altså det ville slet ikke falde mig ind at fatte det tror jeg. Altså, der får jeg mere 

af at bruge sådan netop for eksempel på LinkedIN, for at tage den, at folk for eksempel har fået 

nogle kolleger eller nogen tidligere chefer til at lave sådan nogen anmeldelser af dem, altså lave sådan 

nogen udtalelser.. hvor det jo, det er jo en slags konstruktion, og man kan sådan ligesom sige jamen 

altså, er du ikke sød at lave en... Hvad hedder sådan en, hvad fanden er det de kalder det? 

Sp.29 Uffe: En slags anbefaling.. 

Charlotte: Ja, en anbefaling ik'? Øh, dem er der jo mange der har, jeg har dem også selv.. men altså, 

de ville jo ikke ligge der hvis ikke de var positive, så det er jo en slags konstruktion, og dermed så 

synes jeg egentlig ikke at de er særlig interessante at læse og jeg tager dem med et stort gran salt, 

fordi at de netop er konstrueret.. men folk der specifikt har bygget et brand op omkring noget 

blogværk, eller måske noget follow på Twitter, altså det tror jeg slet ikke at jeg ville opdage, jeg tror 

slet ikke jeg ville falde over det.   

Sp.30 Uffe: Ok, det kunne jo ske ved hjælp af en Google søgning. 

Charlotte: Ja det kunne det jo selvfølgelig godt, jeg kan ikke huske jeg har oplevet det. Det kan jeg 

ikke huske jeg har faktisk, det er mere sådan så dukker folk op du ved, så har de deltaget i et eller 

andet maratonløb eller sådan noget, så dukker de op med en tid eller sådan noget ik' altså, sådan 
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noget hvor man tænker ok, han løber maraton, spændende.. det stod også i cv'et, der er 

overensstemmelse ik'? 

Sp.31 Uffe: Men hvis vi går ud fra at de her personer som vil brande sig selv, at de gør et nummer ud af selvfølgelig 

også at dukke op på folks computerskærm så at sige. 

Charlotte: Ja, hvis de gjorde det. 

Sp.32 Uffe: Ja, hvis de gjorde det.. altså hvad vil du sige er nøglen til den troværdighed der.. altså hvad skal den 

jobsøgende gøre for at være så troværdig som muligt, og det kan både være helt specifikke ting, eller det kan være 

generelt.. hvad der falder dig ind? 

Charlotte: Hmm.. jamen troværdighed det... Det var sgu et godt spørgsmål. Jamen altså i første 

omgang er det selvfølgelig noget med at der er overensstemmelse mellem tingene.. altså for 

eksempel sådan en helt simpel ting, altså hvis man skriver i en ansøgning at man har fokus på 

detaljer og er meget grundig, så skal der ikke være halvtreds stavefejl i altså.. det er sådan et practice 

what you preach ik', altså så.. og hvis man er super dynamisk så skal det også være dynamisk sprog 

ik', altså så skal man ikke skrive lange sætninger af ti sider vel.. altså så troværdighed er jo et eller 

andet med at der er overensstemmelse mellem tingene, at det du siger det er også det jeg ser, eller 

hvis man skriver man er super sporty, idræt øh.. løber maraton, og så googler man et billede af en 

der er halvtreds kilo overvægtig ik' altså. Så troværdighed for mig er i første omgang noget med at 

der er overensstemmelse i tingene, og at tingene går igen, det samme information.. hvis vi siger ok 

den er sgu god nok ik'? Øhm, men ellers er det jo også et eller andet med at i situationen, når man så 

møder folk, at der er noget autenticitet.. altså det er der det bliver troværdigt, at øh... Igen, altså 

overensstemmelse, kongruens, autenticitet, altså der er what you see is what you get. 

Sp.33 Uffe: Det leder mig hen til et andet spørgsmål her, at det er blevet påvist gennem forskning nogen gange 

efterhånden, at vi mennesker ikke altid er lige gode til at forklare hvem vi som personer er, hvem vi selv er.. at øh, 

hvad vores styrker er, og især mangler er for eksempel ik'. Der vil andre mennesker, og det kan både være venner og 

familie, men også fremmede faktisk være i stand til at komme med en skarpere vurdering af os. Er det noget som du 

har været opmærksom på, eller noget du har oplevet selv, fordi nu snakker vi om denne her øh.. at det skal stemme 

overens med at.. og så møder du pludselig folk face to face, og så kan der opstå en eller anden skævhed, er det noget 

du.. 
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Charlotte: Jamen altså.. det der med at sætte ord på hvem man er selv, altså det.. det er også min 

erfaring at det er skide svært, og det synes jeg også selv kan være rigtig svært.. og gøre det kort, fordi 

tingene er jo super komplekse ik'. Min oplevelse er at kandidater som er jobsøgende, de har skolet 

sig selv, eller er blevet skolet i at kunne sætte nogen ord på som sådan kommer som skidt fra en 

spædekalv når man spørger.. øhh at det er noget de har trænet for de ved at det er sådan nogen 

spørgsmål de vil møde, så det har de planlagt og gjort klart.. og så er der sådan nogen regler med at 

både styrkerne og svaghederne i virkeligheden er positive ik'? ”Ah men mine svagheder er at jeg har 

ret svært ved at komme hjem til tiden” du ved ik', ”at jeg arbejder altid over og det er en stor 

svaghed” ik' eller.. 

Sp.34 Uffe: Det kan jo betyde flere ting. 

Charlotte: Ja men lige præcis ik', så svaghederne er tit en dobbelthed i, øhm.. ”jeg er alt for sød” ik'? 

”Jeg siger aldrig nej”. ”Nå for søren det lyder sgu godt” ik'.. altså eller, det gør det ikke, men.. men 

du ved der er tit sådan en dobbelthed i de der svagheder, men det er jo tit også noget konstrueret 

noget. Så det er ikke egentlig ikke så interessant og stille de der spørgsmål heller.. altså det er mere 

interessant at iagttage hvad der foregår undervejs. 

Sp.35 Uffe: Ja fordi det er nemlig også det jeg tænker på, øhm.. alt det som folk ikke styrer bevidst jo.. 

Charlotte: Ja, lige præcis. 

Sp.36 Uffe: Og det er jo netop denne der.. den fremtoning du kan have, nonverbalt. Ja altså, men det er jo stadig din 

kommunikation så at sige ik'. 

Charlotte: Præcis, og det siger meget mere i virkeligheden. Jeg har sådan et helt konkret eksempel, 

nu har jeg lige besat et job her i dag, og jeg havde sidste møde med kandidaterne i fredags.. og så 

valgte jeg at gå tur med dem.. altså jeg inviterede dem simpelt hen til at komme herind og gå en tur 

med mig, og det var fordi jeg ville se hvordan de klædte sig på når de vidste at vi skulle ud og gå en 

tur for eksempel, om det havde en indflydelse på altså.. hvor forandringsparate er de, hvor 

omstillingsparate er de, hvor situationsbestemte er de?.. også i er deres påklædning.. og så imens vi 

gik tur så snakkede vi jo om en masse ting, jeg hørte ikke særlig meget af hvad der blev sagt, men jeg 

lagde mærke til en helt masse ting imens vi gik. For eksempel lagde jeg mærke til at øhm.. jeg går tit 

en tur med kollegaer over ved det Kongelig Bibliotek, der er sådan et springvand, så kan man gå 

rundt om det der springvand.. og så gik jeg over med den ene kandidat og så tænkte jeg nu vil jeg 
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bare gå rundt derovre og sådan se hvad der sker ved det.. og da vi havde været rundt en gang og jeg 

skulle til at gå rundt en gang til, så siger han til mig, og han er jobsøgende kandidat øh, så man kunne 

jo tro at han ville please mig. Det ville han ikke, fordi han siger til mig "sig mig skal vi bare gå rundt 

og rundt her, skal vi ikke prøve at gå den der vej?".. siger han.. og så går vi den vej han synes ik', og 

så et par timer efter går jeg derover den præcis samme tur, går præcis den samme rundt, og den 

anden kandidat han følger mig bare rundt og rundt og rundt og rundt ik'.. og så kan man sige hvad 

er det for en mærkelig eksamen jeg laver der, men det er jo fordi jeg gerne vil se, hvor optaget er de 

af at please mig? Hvor selvstændige er de? Hvor proaktive er de? Hvor initiativrige er de? Er de 

sådan nogen der følger mig, eller er der nogen der går selv?.. Fordi den måde de gør det på, det er 

den måde de vil være på.. det er sådan de går til samarbejdet med mig, så jeg er selvfølgelig meget 

optaget af hvordan det der det kører ik'? Den ene han var optaget af at gøre mig tilfreds, og tænkte 

ikke selv, måske.. men fulgte mig i hvert fald ukritisk, og den anden han var optaget af hvor han ville 

hen, og det er jo to helt forskellige måder at være i verden på, to helt forskellige måder at gå til livet 

på. 

Sp.37 Uffe: Men vejer tungt på hver sin måde.. 

Charlotte: Og vejer tungt på hver sin måde, og afhængigt af hvad det er for en type job jeg skal have 

besat, så vil det ene score plus og det andet minus, og ved et andet job vil det måske være modsat. 

Sp.38 Uffe: Så kommer vi lidt tilbage til det med sociale medier igen, de er jo under konstant udvikling, og en af de 

ting vi måske kommer til at se mere til, det er videokommunikation. Det er jo muligt for alle at lægge noget op, det 

kunne være Facebook eller det kunne være.. nu ved jeg ikke om det er muligt på LinkedIN endnu, men du kan i 

hvert fald lægge et link ind til en blog eller et eller andet. Denne her videokommunikation den viser jo igen noget andet 

end bare nogle ord og et billede på en hjemmeside, tror du det er noget der kan raffinere kommunikationen fra de 

jobsøgendes perspektiv? 

Charlotte: Det kan godt være.. øh det kan godt være at det ville det. Altså det er jo noget helt andet 

at se et andet menneske agere end at læse om dem, eller se billeder.. altså ligeså snart det bliver 

dynamisk så kommer der et helt andet udtryk. Så det ku' da være.. altså jeg ville på splitsekunder 

kunne vurdere, bare på et videoklip af en, om det var noget for mig eller ikke.. altså der skal 

ingenting til, altså de der første sekunder, førstehåndsindtryk, de slår jo bare igennem.. så det er da 

klart at det kunne da være interessant. 
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Sp.39 Uffe: Man kan snakke om at det er opmærksomhedsskabende, men der følger også et.. 

Charlotte: Altså jeg tror måske lidt det bliver for poppet, og det kan godt være igen, at vi er i en tid 

hvor at der er rigtig mange ledere, topledere, rekruttører.. vi er de der femogtredive, fyrre, halvtreds 

år gamle. Vi er bare forbi det der, altså jeg tror vi vil synes det bliver for poppet på en eller anden 

måde. Jeg tror det bliver de yngre generationers fest, øhh.. de der muligheder. Altså det kan jeg ikke 

lade være med at tænke med nogen af de der ting du spørger om, hvor jeg sådan tænker det er.. jeg 

tror løbet er kørt for nogen af os (ler).. ikke at man ikke kan komme på vognen senere, men det er 

bare ikke en del af min hverdags.. øhm hvad hedder det? Det er ikke noget jeg som sådan ville 

overveje som kanaler at ville kigge i. 

Sp.40 Uffe: Men det har måske igen noget at gøre med, hvem er det egentlig jeg vil henvende mig til? 

Charlotte: Mmm, og det kan også godt være at der er nogen andre brancher.. altså hvis man er 

meget i reklamebranchen eller sådan et sted, at man måske mere ville arbejde med sådan nogen 

medier når man var kandidat.. hvor vi er jo mere nok sådan den lidt mere gammeldags, altså.. det var 

også engang hvor der var nogen der sagde sådan noget med, du ved.. hvis du skal sende en 

ansøgning så put parfume på, eller put den på noget lyserødt papir, eller send den som cd-rom eller 

hvad fanden ved jeg.. altså det ville man jo ikke gøre i dag, så ville den bare komme i et eller andet, 

whatever.. cloud link ik'?.. for at gøre dig bemærket, og så gik der ti år og så sagde de alle sammen 

nej hold op med det lort, det er der sgu ikke nogen der gider sidde og rode med, når der springer en 

trold op af en æske når man åbner og sådan noget, "halloo her er jeg" og sådan ik'?.. altså fordi nu 

skal det alligevel kopieres til ti mennesker der skal se det, og så bliver det bare bøvlet hvis din 

ansøgning er en trold ik'? Men i dag er det lige meget fordi nu er det alt sammen elektronisk, så nu 

videresender man det jo bare eller også så lægger jeg det online i et eller andet system som alle bare 

går ind og kigger på ik', så nu kan man slet ikke sende en trold.. altså nu er det jo forbi, fordi nu er 

der sådan nogen rammer man skal.. 

Sp.41 Uffe: Men så opstår der måske noget nyt jo? 

Charlotte: Så opstår der noget andet, en anden måde at gøre sig bemærket på ik'.. der så siger, hvad 

er det der så gør at du får de der .. min opmærksomhed de første fem sekunder ik'?   

Sp.42 Uffe: Hvor vil du mene at jobansøgende de typisk går fejl, hvis du skal pege på en ting? 
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Charlotte: Jah, ork jeg kunne pege på mange ting, men øh.. der hvor rigtig mange ansøgere går fejl, 

det er at de får ikke gjort tydeligt hvordan de matcher det job der er ledigt. De bliver meget optaget 

af at skrive op og ned af stolper om alt muligt de har lavet før, og jeg tror det der tit sker det er at de 

læser.. de kender jo sig selv og deres egen karrierebaggrund eller skolebaggrund, eller hvad de har.. så 

læser de en jobannonce, og så ser de selv hvordan de matcher det, og skriver løs op og ned af 

stolper, side op side ned omkring hvad de har lavet tidligere. Så tror de at de på den måde viser hvad 

de kan der passer til jobbet, men når man sidder på den anden side af bordet og rekrutterer, så skal 

det være meget tydeligere.. altså jeg gider ikke at læse op og ned af stolper, jeg gider bare at du svarer 

på lige præcis på de der ti key, øh nøgleting jeg har defineret at jeg skal bruge. Bare fortæl mig du kan 

det, og så kan vi tage det andet bagefter i en snak i virkeligheden ik'? Min oplevelse er at folk gør 

rigtig meget ud af at fortælle om sig selv og de gør rigtig lidt ud af at fortælle, hvad er det præcis jeg 

kan som du efterspørger?.. og så er de typisk heller ikke gode nok til at vise, hvorfor er det at det her 

er spændende for mig?.. altså hvor er det at matchet i øvrigt er henne?.. altså er du jobsøgende fordi 

du er fyret? Det synes jeg er uinteressant Er du jobsøgende fordi du lige er blevet færdiguddannet og 

skal have dit første job? Det er uinteressant for mig. Jeg vil vide hvorfor vil du mig? Hvorfor vil du 

os? Hvorfor vil du det her job? Det er sgu det jeg vil se, jeg vil se dig brænde for det. 

Sp.43 Uffe: Du var inde på tidligere at de jobsøgende er blevet bedre til at finde ud af hvem i er, eller i hvert fald 

gøre en større indsats for at finde ud af hvem du er, men det er ikke helt det samme du mener?..  

Charlotte: Nej det er ikke det samme. 

Sp.44 Uffe: Altså det er mere at vide hvem man snakker til, men ikke et match på samme måde med øh.. 

Charlotte: Jamen det kommer jo faktisk typisk senere, altså det er faktisk det der med at vide hvem 

jeg er og hvem virksomheden er, det er faktisk noget jeg oplever der bliver meget tydeligt i 

samtalerne, når de først er kommet igennem nåleøjet og vi sidder ved bordet.. så er det der det bliver 

tydeligt at de har lavet deres hjemmearbejde, men i mange ansøgninger.. for eksempel så, og det er 

simpelt hen så skægt.. nu fordi vi rekrutterer jo ikke hele tiden, så er der også mange der får afslag 

hele tiden.. så ringer de og siger "jamen jeg kan ikke forstå hvorfor jeg har fået afslag, jeg passer jo 

perfekt til jobbet", og så "kan du ikke give mig noget feedback eller et eller andet?".. og så kan jeg 

nogen gange kigge på deres ansøgning igen og sige, jamen altså det kan godt være at du kan se at du 

var det optimale match til et job, men du har ikke formået at gøre det tydeligt for mig, så det er sgu 

en feedback lige tilbage til dig.. du skal gøre det tydeligere hvordan du matcher, for jeg kan ikke se 
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det.. og hvis jeg skal sidde og læse tres ansøgninger eller firehundrede, så skal jeg ikke selv sidde og 

lægge to og to sammen for at regne ud.. nårh men hvis du har arbejdet fire år der og fem år der og 

har haft den og den titel, så har du sgu nok også haft erfaring med rekruttering, nej.. det skal du 

kraftedme sige til mig.. præcis hvad har du lavet, ik'? Så det kunne folk blive meget bedre til. 

Sp.45 Uffe: Og det tror du de bliver, hvis du skal gætte på hvordan tingene ser ud i fremtiden? 

Charlotte: Det ved jeg ikke, det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis folk bliver bedre til.. altså jeg tror 

det er sådan en meget retorisk kompetence det her med at tænke sin målgruppe ind, det kunne man 

måske kalde en salgskompetence, det der med at tænke sin modtager.. hvad er det for nogen behov 

vedkommende har, og så matche op imod det. Det tror jeg ikke er nogen kompetence folk 

nødvendigvis får udviklet, med mindre de lærer det.. på jobsøgningskurser, eller på 

retorikuddannelser, eller ved at have noget kommunikation i skolen eller sådan noget. Altså der skal 

noget tankegang bag det der. 

Uffe: Det kommer ikke af sig selv.. 

Charlotte: Nej det gør det sgu ikke, det ser jeg ikke. 

Sp.46 Uffe: Ja, er der eller noget du har lyst til at kommentere på, noget du selv har bidt mærke i med hensyn til 

rekruttering og måske sociale medier.. som vi ikke har været inde på? 

Charlotte: Nej det tror jeg faktisk ikke. Ikke sådan af hvad jeg lige kan komme på. 

Uffe: Nej, jamen så vil jeg gerne sige tak for din medvirken. 

Charlotte: Velbekomme 
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Bilag 7. Opfølgende mailkorrespondance med Charlotte Gad Køhlert 

 

Fri, Mar 16, 2012 at 3:55 PM  

Hej Charlotte 

Jeg var ude og interviewe dig til mit speciale om personlig branding for noget tid siden, det var rigtig 

godt. Sagen er at jeg har et opfølgende spørgsmål til interviewet som jeg håbede at du ville kunne 

svare på. 

Jeg ville høre dig om du har et indtryk af om der i de seneste par år er sket flere ansættelser på 

baggrund af folks netværk - altså alt lige fra venner, venners venner og tidligere kollegaer til gamle 

bekendte osv. Med andre ord, har vi set et opsving i antallet af folk der er blevet ansat fordi de 

kendte nogen set i forhold til tidligere? Og det er helt generelt set. 

 

Med venlig hilsen 

Uffe Birkedal 

 

Mon, Mar 19, 2012 at 10:49 AM 

Hej Uffe, 

Jeg kan ikke vurdere, om det er sket et decideret opsving i antallet af rekrutteringer, der sker via 

netværk. Det er dog mit indtryk, at rigtig meget rekruttering sker via netværk - og at det længe har 

været tilfældet. 

 

For ca. 10 år siden hørte jeg, at det var ca. 2/3 af alle job, der blev besat via netværk. For nyligt har 

jeg hørt at procenten faktisk er endnu højere. Det er også en tendens jeg selv genkender. 
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Det er yderst ressourcekrævende at annoncere efter kandidater. Virksomheder bruger rigtig meget 

tid på at gennemføre sådan en ansættelsesproces. Og selvom man gør sig umage med at vælge den 

rigtige kandidat, så ved man aldrig, hvad man får før, personen sidder i jobbet og skal performe. 

Alternativt kan man betale headhuntere og recruitere for at gøre arbejdet. Dette er også en dyr 

løsning og igen er der ingen garantier for succes. 

Så kan man ansætte én via sit netværk, som man kender, som man ved kan levere varen og performe 

som ønsket, som man har gode referencer på - og helst kendskab til selv - så løber man en minimal 

risiko. Samtidig bruger man langt færre ressourcer på rekrutteringsprocessen, hvilket også er positivt. 

Så det forklarer selvfølgelig, hvorfor så mange vælger at rekruttere via netværk - hvis det er muligt. 

Og i disse tider, hvor der er så mange ledige - og hvor man kan risikere at bliver 'lagt ned' at en stor 

volumen ansøgere, hvis man annoncerer, så giver det rigtig god mening at tage en relevant person 

fra netværket. 

 

Jeg håber dette svar bringer dig videre. 

 

Venlig hilsen/Best regards 

Charlotte 
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Bilag 8: Spørgeramme for interview med Steffen Wulff 

 

1. Kan du starte med kort at fortælle hvem du er og hvad du laver til dagligt? 

 

2. Hvor længe har du arbejdet med rekruttering (hvis ikke allerede besvaret)? 

 

3. Mener du, at der er sket en udvikling på arbejdsmarkedet mht. den måde man rekrutterer på inden 

for de sidste 5-10 år? (uddyb gerne, giv konkrete eksempler – er der sket en udvikling på den måde 

man rekrutterer generelt eller er der sket en udvikling i, hvad virksomhederne efterspørger?) 

- Synes du da at man kan snakke om at der er sket et skift fra et fokus på kandidaters karakterer over 

til en større prioritering af andre (blødere) værdier? 

- Vil du mene af der prioriteres forskellige værdier, alt efter hvor i rekrutteringsprocessen man er 

(screening, samtale)? 

 

4. Hvad med de jobsøgende – har de ændret sig mht. hvad de tilbyder og hvad de søger? 

 

5. Hvilken indflydelse har finanskrisen haft på rekruttering? 

- Hvilken indflydelse har den haft på arbejdsmarkedet generelt? Har du oplevet en forskel i hvor 

mange medarbejdere virksomheder søger? 

- Mindre brug af employerbranding?  

- Er der blevet mere eller mindre brug for rekrutteringsbureauer? 

  

7. Hvilke kanaler bruger du selv når du søger information om mulige kandidater til et job? 
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- Bruger du sociale medier som Facebook og LinkedIN? Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hvad med Google? Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hvordan tror du billedet ser ud hos dine kollegaer? 

- Er det noget vi kommer til at se mere af i fremtiden i rekruttering? 

 

8. Hvordan vurderer du sociale mediers relevans i  forhold til jobsøgning, set fra et personlig 

branding perspektiv – altså ikke employer branding? 

- Bed evt. om uddybelse. 

- Kan du pege på nogle faldgruber ved brugen af sociale medier i jobsøgning og personlig branding 

generelt? 

 

9. I hvilken grad har den information der ligger ledigt online indflydelse på en eventuel 

samtale/ansættelse? 

- Kan du komme med nogle eksempler?  

 

10. Jobsøgende personer som benytter internettet til at profilere sig selv ved hjælp af sociale medier, 

de designer et billede af deres person via profiler og blogs. Er det noget du tror der kan påvirke 

rekruttører, denne her bevidsthed fra rekruttørens side om at en online profil/person er decideret 

konstrueret? 

- Hvad skal den jobsøgende gøre for at virke så troværdig som mulig? 

 

11. Hvor vil du mene at jobansøgere typisk går fejl når de søger et job? 

- Kan du pege på en generel ting i jobsøgeres kommunikation som man er blevet bedre til? 
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- Hvordan tror du tingene vil se ud i fremtiden?    

 

12. Det blevet påvist gennem forskning at vi mennesker ikke altid er lige gode til at forklare hvem vi 

som personer er; hvad vores styrker og især mangler er fx. Der vil andre mennesker ofte kunne 

komme med en skarpere vurdering af os. 

- Er det noget som nogensinde påvirker en rekrutteringsproces, når folk kommer ind til en samtale 

hvor tingene pludselig foregår face-to-face? 

 

13. Er der ellers noget, du har lyst til at kommentere på? Noget du selv har bidt mærke i mht. 

rekruttering og sociale medier, som du synes, vi ikke har berørt? 

 

Afsluttende: Runde af og takke for medvirken. 
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Bilag 9: Transskribering af interview med Steffen Wulff 

 

Sp.1 Uffe: Kan du starte kort med at fortælle hvem du er, hvad du laver til dagligt? 

Steffen: Ja, mit navn er Steffen Wulff, jeg er afdelingschef her inde i vores cityafdeling, har ansvaret 

for op til fire medarbejdere der sidder og koncentrerer sig om vikar-rekrutteringsdelen i det indre 

København. Jeg har cirka tolv års erfaring fra den branche af, og har arbejdet med alt lige fra et 

lagervikariat til økonomidirektør, så det er sådan kort omkring det. 

Sp.2 Uffe: Arbejdsmarkedet generelt, mener du der er sket en udvikling der med hensyn til måden man rekrutterer 

på inden for de sidste fem ti år? 

Steffen: Ja, altså det er der jo klart. Der er kommet mere IT-mæssige redskaber. Redskaberne til den 

måde man finder frem til kandidaterne, arbejder med kandidaterne.. jamen den er jo 

informationsteknologisk bevidst, så det vil sige at man prøver at følge så meget de sidste nye ting for 

at søge, og det vil sige jamen vi bruger selvfølgelig nettet mere end man gjorde for ti år siden hvor 

det typisk var søndagsavisen hvor man postede sine jobannoncer i. Så gik det over til Ofir, som der 

så var ejet af dem også, men stille og roligt er der kommet mere af sine egne jobposts rundt 

omkring, så der er sådan en lille drejning i dem. 

Sp.3 Uffe: Har i ændret jer på den måde, hvad i efterspørger hos kandidater? 

Steffen: Selve efterspørgslen.. altså udbud og efterspørgsel følger hinanden her. Det vi efterspørger 

er det kunderne vil have, så vi skal selvfølgelig lytte til hvad kunderne vil have, for at vide hvad det er 

for nogle ting vi skal lede efter hos vores kandidater, men måden vi gør det på.. jamen den er jo ved 

at vi går ind og så sørger for at vi har en platform hvor det er at vores kandidater kan finde sig til 

rette, og prøve at se at det giver mening for dem at lægge sig ind her, med at sætte deres cv op, 

registrere sig, sådan så det er de kan se at.. jamen her, hvis jeg søger noget indenfor salg og 

marketing, så dækker jeg mig ind her med mit cv her. Skulle jeg søge noget andet, jamen så prøver 

jeg at lægge mig op her. Så vi prøver at gøre det så brugervenligt som overhovedet muligt 

Sp.4 Uffe: Igen, generelt med arbejdsmarkedet.. man kunne måske argumentere for at der før i tiden har været et 

større fokus på karakterer hos kandidater.. at det var det som var topprioriteten og det man først kiggede på. 
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Steffen: Du tænker på selve kvalifikationerne at søge en stilling? 

Sp.5 Uffe: Ja ik' altså, sådan ligesom den første screening som man skal igennem. Vil du mene at der er sket et 

skift i fokus på værdier der? 

Steffen: Ja det kan du godt sige, men det så jeg allerede for små fem år siden synes jeg. Jeg synes den 

der klassiske med en gymnasial uddannelse blev mere negligeret frem for en.. rent faktisk en 

handelsuddannelse eller praktisk erfaring med en toårig elevuddannelse indenfor kontrol og session.. 

jamen den blev fremhævet frem for en gymnasial uddannelse, så det gamle klassiske billede man 

havde af en gymnasial uddannelse indenfor sproglig, jamen det var altså skridtet videre hvis du skulle 

indenfor fars firma et eller andet sted. Så der er sket et skift i måden man tænker på, i hvert fald med 

hensyn til personligt, hvad jeg tænker på. CV-mæssigt, uddannelsesmæssigt, når jeg læser det 

igennem.. alt er afhængig af hvad det er for en stilling jeg leder efter, og folk til.. jamen det kommer 

lidt an på hvad det er for nogen ting kunderne har efterspurgt igen. Udbud og efterspørgsel, hvad 

kunderne vil have er det vi leder efter, øhm.. så det er den måde markedet forandrer sig en lille 

smule.. stille og roligt derhenad. 

Sp.6 Uffe: Når I så kommer i kontakt med kandidater til et job, øhm.. der kan man jo sige at der er forskellige 

faser, måske fra kandidaterne får jeres opmærksomhed, til der er en screening.. der er måske en telefonsamtale, en 

egentlig samtale. Vil du sige at der er fokus på forskellige værdier i de forskellige faser? Er der noget særligt i kigger 

efter i hver af de faser? 

Steffen: Selvfølgelig er der det. Selve.. lige for at skitsere, nu vil vi sige det kan både være vikariat 

eller en rekruttering, det er som sådan ligegyldigt. Selve metodikken at gå efter.. når vi finder en 

kandidat, det kan være de selv har henvendt sig til os, det kan også være at vi henvender os til dem.. 

hvis det er at de har henvendt sig til os, jamen så i første omgang så skal de i hvert fald have en 

kontakt for os hvor vi siger.. tak for henvendelse, processen er fremadrettet at vi har denne her 

stilling åben de næste fjorten dage. Derefter tager vi og kigger igennem, lukker stillingen ned, og så 

tager vi kontakt til dem som skal videre i formidlingen, dem der ikke skal videre i formidlingen, som 

også får et brev hvor vi siger "her stopper processen for dit vedkommende".. og så hvis de er 

interesseret i at få en begrundelse, jamen så får de den der. Så det er et spørgsmål om at have 

kandidaterne med hele vejen, hvor det er man giver en tilbagemelding sådan så man ikke har cv'er 

liggende ude hvor du aldrig nogen sinde har hørt fra, hvilket at man selvfølgelig ser og hører om 

nogen steder, men det må ikke ske herinde fra i hvert fald. De første kriterier.. lad os sige at jeg vil 
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have en stilling op hvor jeg søger en sekretær. Kunden har bedt mig om at lede efter en sekretær der 

har nogen kvalifikationer, dem leder jeg efter. Jeg får hundredeoghalvtreds cv'er ind af døren fordi 

det er dem som der er rigtig go på i øjeblikket, der er mange kandidater ledige på markedet. Hvad 

screener jeg efter? Jamen de åbenlyse ting. Er personen en som der har erfaring for det, fordi 

kunden har bedt om en der har erfaring. Første screening.. matcher de de kvalifikationer og krav 

kunden har stillet? Det er første screening. Anden screening kunne være.. ok, er der nogen som der 

ligger inden for noget der ligner det her som de har ledt efter? Kan det være nogen der har siddet 

som personlig sekretær, som personlig assistent som der også godt ville kunne nogen af de her ting? 

Er der nogen der kan være chefsekretærer som der er en lille smule højere end almindelig 

sekretærer? Det er så anden screening. Først dem der matcher direkte, og så er det i anden 

matchningspulje, så det er den måde man screener efter i hvert fald. 

Sp.7 Uffe: Når de så kommer ind til en samtale, hvor i kommer i nærmere kontakt med dem. Sker der så noget 

nyt der? Er det nogen andre ting i kigger på? 

Steffen: Ja, altså.. og det er jo faktisk et fair nok spørgsmål. Hvis vi lige starter fra starten af igen.. vi 

screener og så tager vi de kandidater fra som der ligner det rigtige match til at starte med. Det er rent 

cv. Der kigger du på cv'et, det ser ud som om det matcher, de kommer i en pulje. Dem som der er 

meget langt fra, de kommer i den pulje der hedder "vi kan ligeså godt give et afslag", det passer 

overhovedet ikke med det vi har søgt. Så er der dem der ligger i muligbunken, du kan tage lidt frem 

og tilbage, de skal også have en besked der hedder "vi fortsætter i dialog". Dem som der ligger i.. 

dem her skal vi lige gå videre med, dem tager vi fat i. Så siger vi kom lige ind til en samtale, typisk 

kunne du også tage en telefonscreening hvor man spørger om nogle af tingene der står i cv'et.. der 

står her at du har arbejdet med receptioniststillinger, du har gjort det i fem år, hvad er din største 

erfaring du har taget med derfra?.. gå lidt på klingen omkring hvad er det for nogen ting som.. jeg 

kan ligesom prøve at høre om, hvad har du af erfaring fra det her felt af? Er de OK der, så ryger de 

over i puljen, lad os tage et interview hvor vi går lidt mere dybere ned i hvad det er for nogen ting vi 

screener for. Dem der kommer til interviewet herinde, første interview kan vi kalde det.. normalt vil 

vi gerne give de her personer en test, og det er sådan en personlighedstest, erhvervsrettet, hvor det 

er vi beder dem om at tage stilling til en masse spørgsmål.. hvad er mest dig? Hvad er mindst dig? Vi 

kan bruge nogle forskellige tests, og nogle af dem vi typisk bruger, det er en MPA, en Master eller en 

Disk test. Så går vi ind og spørger nu, hvor vi giver en tilbagemelding ved efterfølgende at sige, det 

her det er sådan du ligger, det er dine kvalifikationer her på, som der giver sig ned på papiret. Det 
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hjælper os i vores interviewdel når vi bagefter skal give en feedback til den kandidat der har søgt en 

stilling eller hvem nu end det kunne være. Så giver du en feedback baseret på denne her test, og 

bruger den faktisk mere som et redskab hvor det er du guider henad, fordi når det er du har en test 

liggende herovre så giver du feedbacken, og kandidaten der sidder derovre.. jamen det skulle meget 

gerne matche overens med de to ting.. hvad kandidaten siger, og det der står i testen. Vi giver dig 

selvfølgelig en tilbagemelding, men så har du også cv'et du kan gå ud fra samtidig. Så der skulle gerne 

være en rød tråd i det der bliver sagt og man kan se.. jamen det er jo det du har lavet herovre af. Så 

hvis der står i cv'et.. jamen jeg har været salgschef de sidste tyve år.. testen herovre siger at du i hvert 

fald ikke synes det er sjovt at være ude blandt folk, du synes social kontakt er noget af det værste du 

kan komme til.. hvordan kan det være? Der har vi jo et mismatch der. Hvad har været årsagen til 

det?.. og så har du en basis for en god dialog omkring et interview. Efter interviewdelens første fase 

med en testtilbagemelding, så kommer de stadig over i puljen der hedder "videre". Der er 

selvfølgelig nogen der bliver sorteret fra her, fordi så er det ikke gået som man havde forventet med 

hensyn til interview. Der er enten nogen der er dygtigere, nogen der er bedre, eller man er faldet 

igennem på nogle forskellige faktorer som vi har bedt om. Dem som der går videre i denne her 

dialog, jamen der skal gerne være et felt på tre til fem stykker, for det er det vi gerne vil præsentere 

overfor kunden i sidste ende, fordi det har de betalt os for. Tre vil nok være det ideelle, så har man 

et felt.. fem kan godt være for meget. Nogen stillinger kræver faktisk at der skal være fem, så det er 

alt afhængigt af hvad det er. Dem der går til samtale derude.. jamen vi laver en præsentation af 

kandidaten, sender den ud til kunden, kunden får lov til at kigge på de her ting. Det som de er 

interesseret i at vide herfra, jamen det er dem som de kalder ind. Vi siger ikke "du skal tale med de 

fem". Vi siger "det her er de fem vi gerne vil præsentere til stillingen", og så tager de ligesom over og 

siger OK, person nummer A ser interessant ud, og person nummer B eller hvem end det nu er er 

også interessant.. kald dem ind. Så er der tre der bliver sorteret fra. Det der er svært i den fase der, 

det er at give en fair tilbagemelding. De tre kandidater der ikke blev kaldt til samtale.. det er svært for 

os at give dem en feedback hvis vi ikke spørger kunden.. "hvad er årsagen til at du sorterede de tre 

andre fra?".. ”jamen ved du hvad, de to andre er bare mere lige i skabet”. Det er jo en meget svær 

tilbagemelding at give til de kandidater som der er nået så langt i det her forløb. Det kan virke rigtig 

demotiverende at få sådan en der hedder "ved du hvad, de andre var bedre". 

Sp.8 Uffe: Der er nogen mere uhåndgribelige værdier på spil også eller hvordan? 
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Steffen: Det er der, der er jo både nogen kemiske ting som der nok mere bærer sig ind. Der kan 

være sådan nogen små ting som humor, hvordan reagerede kandidaten da det var jeg sagde "årh 

kaffen er kold igen" eller et eller andet, og der fik personen et smil på læben.. det er den type person 

jeg gerne vil have ansat i min virksomhed.. kan kunden synes. Den feedback tænker de ikke selv 

over, men når der er et match med personer og man kan lide hinanden og man ansætter folk, jamen 

der er typisk noget kemisk der også spiller ind der og det er svært at sætte fingeren ned for kundens 

vedkommende, og sige at det er det der gør sig gældende. Selvfølgelig er der de faglige 

kvalifikationer hvor du altid kan sige, jamen der er mere der, der er mindre der.. men de kemiske.. de 

der følelsesmæssige ting som der også er med til at bedømme folk, om man vil det eller ej, det er 

dem der er svære at give feedback på. 

Sp.8 Uffe: Kandidaterne selv.. vil du sige der er noget du har lagt mærke til.. sådan om de har ændret sig i den måde 

de ansøger på, nu var vi inde i den mere elektroniske, og det hele er blevet mere digitalt, men hvis vi snakker sådan 

mere hvad de efterspørger, og hvad de gør opmærksom på de at selv tilbyder. Har de ændret sig over årene? 

Steffen: Altså hvis tager over en tiårig periode.. for ti år siden der søgte.. stort set alle der søgte en 

stilling søgte med brev. Altså det var de fleste der søgte, lad os sige det var tres procent. Det var 

sådan hvor du skrev et brev i hånden og så sendte du det af sted. Lige der for de der ti års tid siden 

så skiftede det faktisk. Der begyndte man at få den der IT-æra der kom ind med hensyn til e-mails. 

Så der tog det altså virkelig overhånd med hensyn til, at nu skulle de sende de her ting af sted, og så 

kom det på e-mail, hvilket er en kæmpe optimering af arbejdsgange for os, fordi vi kan gøre det 

elektronisk. Det er altså lidt nemmere end at skulle skrive et brev, printe det ud, flere eksemplarer, af 

sted og arkivere det nede i kælderen under abc eller... Så ja, det er den måde som det har ændret sig 

en lille smule. Gå ind via hjemmesiden, frem for bare at søge via en mail.. jamen 

hjemmesideformidling er også noget vi ser der er kommet mere og mere med, men det er 

virksomhederne der er kommet mere og mere med på den del af det.. at have en brugbar og faktisk 

en fornuftig platform som virksomhed, en hjemmeside hvor det er det giver mening.. fordi mange af 

dem, de ved ikke hvilket budskab de egentlig vil have ud.. vi skal have lidt til kandidater, vi skal have 

lidt til kunder, vi skal også huske at fortælle om vores værdier, vi skal huske at sige det hele, og så er 

det sådan én stor rodet hjemmeside og hvis man sidder som bruger og siger, jamen hvor skal jeg 

egentlig kontakte jer henne? Det kan være svært nogle gange, så ja, der er sket et skift fra mere 

håndgribeligt.. med at skrive et brev, til det mere IT-mæssige. 
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Sp.9 Uffe: Det lyder som om det var noget employerbranding du også kom ind på.. hvor der er mere tovejs 

kommunikation. 

Steffen: Ja, altså de fleste platforme du ser IT-mæssigt, for virksomheder der er store som vi er, der 

bliver du nødt til at have en brugbar hjemmeside hvor det er at... Du skal tilkendegive at alle skal 

have en mulighed for at gå ind via din hjemmeside, men det skal altså være brugbart, og det skal 

have nogle forskellige features, og du ser et skift hen imod mere af de her ting.. hvis du ser sådan 

nogen som Jobzonen, Jobindex, jamen de laver et lille skift. Det er egentlig ikke kun jobs de har 

længere.. så er der lidt livsstil omkring det også, der kommer sådan det der, du kan logge på, du kan 

direkte chatte.. du kan nogle forskellige ting, der er flere features du kan gøre brug af derinde. Så 

brugervenlighed og samtidig det at smide flere ting ind, sådan for at få folk kanaliseret i din retning, 

det er det man ser de fleste hjemmesider gør i øjeblikket. 

Sp.10 Uffe: Nu tænkte jeg også.. nu er vi inde i det tekniske stadig, nu tænker jeg også hvis vi går lidt dybere med 

kandidaterne selv, hvad det er de egentlig.. om de har efterspurgt forskellige ting, hvad det er de selv gerne vil lave, og 

om de har ændret sig i den måde hvorpå de siger "det her det kan jeg", og det kan vi koble til mit næste spørgsmål, 

hvilken indflydelse finanskrisen har haft på rekruttering. Nu kigger vi særligt på de sidste fem år nemlig, om der er en 

ændring der. 

Steffen: Lige for at tage den første del af det, med hensyn til hvad de ønsker. Det er jo det at.. det 

kan godt være at du vil have en milliard i løn, men hvis der ikke er nogen derude der vil give dig det, 

jamen så er det urealistisk, og hvis det er at det du ønsker ikke kan matches af nogen på den anden 

side, så giver det ikke nogen mening at have de krav.. og det er den ærlige feedback vi som vikar og 

rekrutteringsbureau egentlig altid skal kunne give en kandidat der søger. Hvis personen der gerne vil 

søge en direktørstilling har en uddannelse fra Netto som mellemleder, jamen så er det måske nogen 

kvalifikationer der mangler, så skal vi i gang med at tage at sige jamen.. så tager vi coachinghatten 

på... ”Fair nok du gerne vil søge, men du mangler altså nogen kvalifikationer. Det du skal tage, jamen 

det er altså lige en HD to år, du skal lige have gang i den her og prøv at se om du ikke kunne få læst 

videre der”.. ærlig feedback og tilbagemelding. Så det de søger, lige for at vende tilbage til det. Det 

har ikke ændret sig meget, for der er stadig nogen stillinger der skal besættes. Måske er man blevet 

mere.. men det er mere unge mennesker vil jeg sige, det er dem der kommer fra studierne af.. jamen 

de er nok mere forvente omkring hvad de vil have i lønpakke, og det er ikke så realistisk altid, fordi 

virksomhederne har ikke altid lige fulgt med på udviklingen, så man kan sige at det kunden vil give 
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kontra det som nyuddannede cand.merc'er for eksempel vil ud og have.. der er et stort spænd nogen 

gange, der er det altså svært at blive enige om lønpakker for eksempel. ”Du har ikke noget 

erfaring”... ”Nej men jeg har taget en femårig uddannelse”. ”Jamen ved du hvad, du starter altså på 

tyvetusinde ligesom alle andre der kommer ind. Det kan godt at du har det lidt stramt med det, nix 

det vil jeg ik'”. Så der er en lille adapter der skal sættes på der med forventningsafstemning. Nogen er 

parate til det, der er nogen der er lidt fremsynede og siger, jamen det er fremtidens medarbejdere vi 

skal have fat i, vi må give det det koster, og andre siger nix.. men igen, dem der ikke møder hinanden 

på midten her, jamen det er dem der taber. Det skal selvfølgelig være en dialog. Finanskrise øhm... 

Det jeg troede der ville ske.. finanskrise, vi snakker nul otte. Det var happy days i nul otte op til en 

vis periode hvor det er at.. så forsvandt ordrerne så småt. Det var stadig et andet marked i nul otte. 

Hvis vi tager nul syv, fordi der var alt godt, og alligevel var det ikke, fordi man kunne ikke finde 

kandidaterne til de forskellige stillinger. Hvis vi fik en kandidat ind der var revisoruddannet.. jamen 

jeg havde otte kunder der var parate til at give overpris for denne her kandidat, til hvilken som helst 

tidspunkt. Det kan godt være at personen her står og siger, jeg har stjålet af kassen og har plettet 

straffeattest... ”Giv mig personen, lad mig se, og lad mig selv vurdere”. Det er selvfølgelig ikke sandt, 

men der skulle altså rigtig meget til før at de ikke var interesserede i de her kandidater... Øh, det 

billede ændrer sig totalt der i slutningen af nul otte, nul ni.. øhm, hvor det var at stillingerne så småt 

faldt fra. Det første sted man kunne se, jamen det var sekretærstillinger. Det er de her personer der 

ikke genererer direkte til omsætningen, servicefunktioner. Sekretærer, grunden til at de røg, jamen 

det er at der kan man spare penge. Cheferne kan altså selv finde ud af at skrive en e-mail nu om 

dage, de kan sjovt nok også selv lave kaffe de fleste af dem. Så der røg en sekretærstilling der.. det 

kan også være at nogen af de HR-stillinger rundt omkring blev optimeret, der var også nogen af dem 

der røg, fordi nogen af dem siger.. jamen HR, der skal vi altså optimere fordi vi skal have styr på 

vores retninger, hvem kan vi ikke have, hvem kan vi have? Salget blev også styrket, vi skal altså have 

luget lidt ud i salget, ja men samtidig må vi altså også satse på at få mere forretning ind, for det 

kommer ikke af sig selv længere. Så der er sket nogen skift. Hvis man snakker lidt omkring de ting vi 

udbyder.. vi udbyder jo personaleløsninger, vi er totale HR-leverandører øhm.. vi skal kunne levere 

midlertidig arbejdskraft og fast arbejdskraft. Så det vil sige vikariater og rekrutteringer. Man skulle 

tro at hvis det er at fremtiden så usikker ud, jamen så satser man på den midlertidige. Det er den 

fleksible løsning hvor det er at.. ”ved du hvad, jeg ved ikke om du skal være her en måned eller tre 

måneder. Lad os se hvordan det kører”. Det kan kandidaterne til dels også godt leve med, de ved 

heller ikke hvad der sker, så de kan være interesseret i at.. så kan jeg få noget andet job, jeg kan 
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springe fra og til. Det skulle man tro var det der var humlen i det, men det er ikke det vi altid har set. 

Vi har stadigvæk set at selvom det er lidt hårde tider, eller hvad der hedder hårde tider sådan på et 

europæisk plan.. øh, ikke nødvendigvis er så hårdt ramt i Danmark. Der er masser af fyringer, men vi 

læser om Vestas, vi hører om Danske Bank og så videre.. men når man snakker Danmark som 

helhed, så ser vi også masser af virksomheder der faktisk er ude og rekrutterer personer. Så jeg vil 

sige, med danske øjne, eller med Københavnske øjne hvilket er mit fokus.. der har jeg ikke kunne 

mærke den store effekt af hele finanskrisen. Hverken nul otte, eller ti igen, eller elleve for den sags 

skyld. Der har ikke været den her der hedder massivt, bom!.. nu er vi virkelig græsk ramt her. Den 

har vi altså ikke haft. Selvfølgelig dem som er blevet fyret, qua at vi har haft krise, føler det meget 

mere på deres krop end vi gør, men når man har fingeren på pulsen med hensyn til jobmarkedet.. 

jamen så kan man bare se, der er altså stadigvæk folk derude som er ude og rekruttere. Der er også 

nogen der bruger vikariater rundt omkring, øhm.. i mindre grad end tidligere. Så der er flere 

kandidater at vælge imellem, så vores branche er lidt heldigere ramt, fordi nu kan vi bedre levere de 

kandidater som der bliver efterspurgt på markedet. Der er flere at tage af. Jeg vil hellere have at der 

er meget meget lav ledighed fordi.. det er bedre for alle, så er der flere penge i omløb, men det er 

altså ikke så hårdt på det her område. Så finanskrise jo, accepteret.. men heller ikke mere end man 

må forny sig, og finde ud af, hvor er det så der er behov for arbejdskraft.. det var en lang snak.   

Sp.11 Uffe: De vikariater sku' jeg forstå... Dem var der egentlig ikke blevet flere af nødvendigvis? 

Steffen: Nej, og det skulle man tro, for fleksibiliteten i det. Så vil jeg sige at jeg vil gå ud fra at der 

ville være flere vikariater hvis man snakker det der hedder White collar, typisk inden for 

kontorbranchen af. Hvis du er i tvivl om du vil fastansætte eller bare have nogen på midlertidige 

kontrakter, der vil jeg tro at midlertidige kontrakter var det folk ville have, fordi fleksibiliteten i at 

kunne opsige en medarbejder med kort varsel frem for en fastansat.. det må være mere tiltalende når 

du ikke ved hvad der sker i fremtiden, men det er ikke det jeg har set nødvendigvis. Så der er ikke 

noget klart billede af hvor markedet er på vej hen. 

Sp.12 Uffe: Hvis vi går videre til informationssøgning på kandidater.. mulige kandidater til et job. Hvilke kanaler 

bruger du selv, når du skal finde information? 

Steffen: Omkring hvad? 

Uffe: Omkring kandidater, mulige kandidater til et job, hvis du skal vide noget mere om personen. 
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Steffen: Hvis jeg leder efter personer, hvis jeg skal ud og lave noget search selection, noget 

headhunting.. jamen jeg bruger LinkedIN. Det er det medie som er bedst beskrevet med hensyn til 

virksomheder kontra kandidater øh.. arbejdsmæssigt. Facebook er også et perfekt sted for kandidater 

at lægge sig ind, der er masser af grupper derinde, men det er også mere et socialt medie, det er 

mere.. jamen hey, jeg har lyst til at spise risengrød i aften. Det kan du sagtens smide op på Facebook, 

hvis du gør det på LinkedIN, jamen så vil man kigge lidt sådan, hvorfor er du useriøs 

arbejdsmæssigt? Så jeg vil nok sige at man skal adskille de to. Som virksomhed, der er Randstad 

placeret begge steder, for det er vigtigt for os at sige.. jamen vi er der hvor det er, at kandidaterne er. 

Så vi satser kraftigt på både Facebook og på LinkedIN, fordi det er steder vi bliver nødt til at sige, 

der er vi, og der gør vi noget. 

Sp.13 Uffe: Hvis vi tager en person som mig, hvis jeg lægger mig ud på nettet og gerne vil have at folk skal lægge 

mærke til mig på den ene eller den anden måde, altså i jobsøgningsøjemed, så vil du mene at det er svært at gøre det 

professionelt hvis jeg bruger både LinkedIn og Facebook? 

Steffen: Nej, det var faktisk ikke det jeg mente, jeg siger det er nemmere for os som virksomhed at 

lede efter nogen på LinkedIn frem for på Facebook, fordi Facebook.. der har du mere dit eget 

personlige netværk. Det er personer som du har gået i skole med, det er personer som du kender fra 

et eller andet sted. LinkedIn er nogen du har mødt i arbejdsøjemed, så der er en bredere tendens til 

at sige, jo du søger noget arbejde.. der kan guide dig et andet sted hen ad. Jeg vil anbefale dig, hvis 

du skulle ud og have noget arbejde, så ville jeg gå ind på LinkedIn.. oprette min profil på LinkedIn. 

Der er en masse grupper derinde. Hvis det er du søger noget indenfor HR, jamen så bruger du HR, 

HR-United, eller Danske HR-konsulenter.. der er en masse muligheder derinde hvor det er at du kan 

lægge dig op i nogen grupper, være med i nogen debatter, og så kan du poste dit.. altså "kender i 

nogen som der søger i øjeblikket, jeg er ledig", og så kan man faktisk lægge hele sit cv ind som der 

faktisk er en profil derinde. Så det ville være mit bud på den bedste mulighed. 

Sp.14 Uffe: Googler du nogensinde personer?     

Steffen: Jeg kan søge efter personer.. hvis jeg ikke kan finde personen så kan jeg godt bruge Google, 

men jeg er ikke interesseret i at google om en kandidat jeg skal have ind. Hvis jeg skal ansætte nogen 

og har set deres sommerhusbilleder.. jeg er ikke interesseret i at se at det står i en artikel at de har 

sagt et eller andet, så det er ikke på den måde at jeg googler. Jeg vil nok hellere se på LinkedIn hvad 

de har lavet tidligere, stemmer det overens med hvad det er for et cv som de har?.. fordi der er det 
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elektronisk cv, alle kan se med det samme, kontra det som man får tilsendt. Så overensstemmelse 

med LinkedIn cv'et og det egentlige cv, det er mere sådan jeg gør. Google det gør jeg egentlig ikke så 

meget, kun for at finde folk hvis det er at jeg skal lede efter dem. 

Sp.15 Uffe: Ok, hvordan tror du billedet ser ud hos dine kollegaer? 

Steffen: Jeg vil gå ud fra at det er det samme, det giver jo bare mening for mig og for os, så jeg vil gå 

ud fra at det er det samme som de egentlig har tænkt sig. 

Sp.16 Uffe: Og med fremtiden? Det er jo selvfølgelig altid svært at snakke om. 

Steffen: Er det krystalkuglen vi skal ryste nu? 

Sp.17 Uffe: Ja altså hvis vi kommer ind på sociale medier, altså hvordan du tror at det kommer til at se ud i 

fremtiden. 

Steffen: Jeg tror det er vigtigt at alle dem der tilbyder jobs, at de gør sig klart hvem det er som der 

kan tilbyde... Jeg kunne sagtens se at Apple, Google, Microsoft kunne gå ind og lave en eller anden 

form for kæmpe søgemaskine, og så slå alle andre af pinden fordi at de bare leverer den hele pakke. 

Jeg tror at hvis det er du skal ud og have fat i kandidaterne, så skal du tilbyde mere end bare en 

jobportal. Du skal ud og give dem en livsstil, du skal have en masse ting smidt ind i det her, det kan 

både vær en blanding af LinkedIn, Facebook, Twitter, TV2's hjemmeside med spil, øh.. alle de her 

ting samlet et sted. Og, så kan du også lige søge et job. Så det er lidt der jeg tror markedet vil gå hen 

ad. Om det bliver Google Jobs, om det bliver iJobs eller om det bliver en helt anden dansk version, 

det ved jeg ikke. Jeg tror vi vil se det inden for en årrække. Der er det bare vigtigt at virksomheder 

som vores, som der lever af at skulle kanalisere kandidater enten er med på markedet, eller har 

udviklet sit eget system. Jeg kan sagtens se os hos Randstad levere vores egen jobportal hvor vi søger 

efter kandidater på lige vis med andre. 

Sp.18 Uffe: Jobsøgende personer som benytter internettet til at profilere sig selv, og det kunne jo typisk være gennem 

sociale medier, det kunne være Twitter, det kunne være LinkedIn og alle mulige andre. De designer jo et billede af sig 

selv via de her profiler og blogs. Hvis vi siger at du har en kandidat her, og du har et.. ikke bare LinkedIn, men hvis 

vi kigger på andre sociale medier, det kunne være hvad som helst ikke? Den bevidsthed om at dette her er en designet 

person, eller designet profil på den ene eller den anden måde.. er det noget som du tror, i en rekuttørs bevidsthed, kan 

påvirke en rekrutteringsproces? 
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Steffen: Hvis du går tilbage og siger for ti år siden da vi startede med at snakke om det her, der fik 

du bare et cv. Det er jo også et kreativt formuleret billede af en selv. Et cv er jo ikke nødvendigvis 

den person der sidder overfor mig, så som jeg ser det nu vil du aldrig kunne komme ud over et 

interview hvor du sidder ansigt til ansigt og snakker om nogle ting, har den interviewteknik i orden 

hvor du går lidt i dybden omkring.. hvad er det rent faktisk du arbejder med, hvordan ser du at 

tingene bliver lavet på sigt? Hvis du ikke stiller modspørgsmål, hvis du ikke gør nogen ting for at 

grave ned i dybden, ikke fordi du ikke tror på folk, men det er vigtigt at få afklaret de forventninger 

der er igen, med hensyn til både hvad der står på cv'et, og for at vide om det er det rigtige der 

egentlig er puttet ned på det. Så jeg kan ikke se at du kommer ud over selve interviewfasen. 

Sp.19 Uffe: Jobansøgere, hvor vil du mene at de typisk begår en fejl når de søger jobs? 

Steffen: Jamen altså der er altid klassiske.. der er jo eye of the beholder med hensyn til cv. Vikar og 

rekrutteringsbrancher de får et sted mellem fem til tredivetusinde cv'er på et år, det vil sige at der 

bliver læst en del cv'er. For mit vedkommende når jeg læser et cv, så har jeg jo nogle ting, nogle 

præferencer for hvordan jeg godt kan lide at læse det. Det kan kandidaten umuligt vide.. og der er 

ikke nogen råd jeg vil give videre, for det er jo et spørgsmål om hvem der læser cv'et og falder det 

egentlig i den persons smag? Nogle ting som jeg i hvert fald synes... Man skal passe på ikke at gå ned 

ad nogen klassiske fejltrin som kunne være at overdrive sit cv. Hvis du søger en stilling som noget 

økonomisk, lad os sige du søger en controller stilling.. jamen lad være med at skrive at du var 

flaskedreng i Netto for tyve år siden, for det giver ikke nogen mening med det job du søger nu og 

her. Det kan godt være at du kan skrive at du startede i en tidlig alder på arbejdsmarkedet, og så 

ligesom have den som intro. Lad være med at skrive det som en ting der står.. fra totusindeoget var 

jeg flaskedreng, totusindeogto og så videre, det giver ikke nogen mening. Sådan en ting kan godt 

være en lille fejl, men ellers er det et spørgsmål om hvad man selv vil  have sammenfattet af sit cv. 

Øh, klassiske fejl. Jamen en klassisk fejl i elektroniske medier det er.. e-mail, når du sender en e-mail 

så kan det være at du tænker, ved du hvad, jeg skal sende denne her e-mail til at alle de rekrutterings- 

og vikarbureauer jeg kender. Så oppe i feltet, i stedet for at sætte den på bcc, så sætter du alle e-

mailadresser ind, så du kan se alle modtagerne. Så det vil sige at jeg kan se Adecco, Manpower, 

Temp-Team, Moment og alle de andre, jeg kan se deres e-mails. Så ved jeg, Ok, du spammer alt og 

alle som du overhovedet har mulighed for. Det er en fejltagelse, fordi så gør det ikke din jobsøgning 

specifik. Du misser den der unikke chance for at sælge dig ind til lige præcis her ved at sige "jeg vil 

gerne arbejde sammen med jer, og i har noget spændende at tilbyde mig", så der misser man lidt der. 



145 
 

Sp.20 Uffe: Er der noget du vil sige jobsøgere er blevet bedre til i deres kommunikation? 

Steffen: Altså det er jo heldigvis et evoluerende kommunikationsmiddel.. IT, så det forbedrer sig 

hele tiden, og så følger dem der bruger det også med med hensyn til hvor dygtige de bliver. Spændet 

bliver større og større, og det kan man jo sagtens se. Jeg har jo stadig folk som der ikke har en e-

mail, hvis det er at de har arbejdet på lager de sidste femogtyve år. Det har de aldrig brugt, så 

hvorfor skulle de til at gøre det nu? Så der vil selvfølgelig være et gap, der er nogen som er meget 

grønne i denne her cv og formidling på IT-området, og der er nogen der er knivskarpe og sætter 

links på alle mulige ting. Så jo mere evolutionen af IT rykker sig, jo større vil spændet være hvis ikke 

vi får folk med.. eller hvis ikke det giver nogen mening for dem. 

Sp.21 Uffe: Det er blevet påvist gennem forskning at vi mennesker nogen gange godt kan have lidt svært ved at 

definere hvem vi selv er, helt præcist. Ofte vil det være vores venner eller bekendte, og nogen gange endda fremmede som 

kan komme med den skarpeste vurdering af os. Er det noget som i nogensinde oplever?.. har erfaring med herinde?.. 

Og det er måske navnligt når i møder folk face-to-face, efter at hav snakket med dem inden da? 

Steffen: Ja altså.. puha. Der kan jeg godt komme til at kommentere på noget som jeg ikke er fuldt ud 

dygtig til at komme helt til bunds i. Der ligger nogen klassiske psykologiske træk her hvor det er at vi 

måske lige skal have den rigtige kvalifikation for at give feedback på det. Men, som udgangspunkt ja. 

Hvis den person.. og vi snakker lidt om matchningsdelen i det også.. hvis den person som der har 

skrevet nogen ting på sit cv ikke stemmer overens med den person jeg sidder overfor, så har jeg et 

eller andet issue at snakke om. Hvis personen nu siger:  

"Jamen hvorfor kan jeg ikke søge den stilling?"  

"Jamen, du har ikke uddannelsen til det."  

"Nej, men jeg kan da finde ud af at lave det." 

"Jaja det fint nok, men vi har nogen krav på den ene side, nogen ting som der skal være opfyldt. Kan 

du ikke dem, så er du ikke et match." 

Der er jo nok nogen der tror at de er supermænd som sælgere, det kan da også godt være at de er 

det, men man må også bare bevise sit værd nogen gange. Personlighedsmæssigt.. nogen der har en 

anden ide om hvem de er, definerer sig blandt deres venner og andre... Jamen Uffe det er svært at 

sige, jeg skal ikke kunne gøre mig klog på det område. 

Sp.22 Uffe: Du skal heller ikke prøve at gøre dig klog på det, det er mere bare sådan hvordan du oplever det. Vi 

har jo alle sammen en oplevelse af hvordan mennesker præsenterer sig. 
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Steffen: Det er klart at... Når jeg har haft et sted mellem.. og det her det er helt ærligt.. hvis jeg har 

være i gamet i elleve år, og lad mig sige jeg holder et sted mellem ti og tyve interviews om ugen, 

jamen så kan du godt gange ti og tyve gange tooghalvtreds gange elleve med hinanden, så det er 

rimelig mange interviews jeg har haft, og jeg har set en broget skare af personligheder komme forbi, 

og der er hele spændet. Der er personer du sidder og fordyber dig i, du sidder virkelig med åbne øjne 

og munden, kæben nede på bordet, fordi det er så spændende det her.. og personen bare 

underspiller sig selv i en del man aldrig har set før, og ville være det perfekte match. Det er der hvor 

man virkelig sidder og drømmer, perfekte og inspirerende personligheder at snakke med. Og så er 

der personer hvor du sidder og tænker, hold da op, hvorfor kommer du ind og er sur på mig når jeg 

tilbyder dig noget job?.. og har bare nogle ting de gerne vil af med fordi de er sure på en 

jobsøgningsproces, sure på at markedet ser sådan her ud, eller sure fordi de aldrig har taget en 

uddannelse. Det kommer de ind og siger til mig, og det er selvfølgelig misforstået for deres 

vedkommende.. at de skal komme ind og ikke gøre det så godt som overhovedet muligt. Så der får 

de selvfølgelig feedback, og jeg spørger dem altid: 

"Hvorfor er det du egentlig virker så sur i denne her situation?" 

"Nå men det er fordi jeg ikke kunne få jobbet." 

"Jamen, er det egentlig vigtigt for dig at sige det til mig?" 

Så jeg har set de fleste personligheder, men spændet mellem hvem de er og ser sig selv som, og 

gerne vil være.. det er ikke altid det kommer i spil her. Så det er et svært spørgsmål at svare på. 

Sp.23 Uffe: Er der ellers noget du har lyst til at kommentere på som vi ikke har været inde på? Og det kunne være 

alt hvad tænker når jeg nævner personlig branding set i sammenhold med sociale medier, rekruttering, alt hvad vi 

ligesom har været inde og berøre. 

Steffen: Ja, jamen du var lidt inde på det med fremtidsperspektivet i det, det er jo sjovt når du skal 

prøve at ryste krystalkuglen og sige hvad du ser, øhm... Men nej der er ikke  noget vi som sådan har 

berørt der mangler... Jeg vil gerne pointere at jeg synes at det vigtigste er, at selvom du vil have så og 

så mange gode IT-redskaber på den ene side, så jeg synes stadigvæk at face-to-face er der hvor det er 

at du ligesom får dannet dig et indtryk, fordi der er andet end bare den tekst du skriver på et stykke 

papir, eller ind i en e-mail. Der vil altid være nogen signaler der kan opfattes bedre når man sidder 

med personer. Så det er min afslutning. 

Uffe: Ja, så takker jeg for din medvirken. 
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Bilag 10. Opfølgende mailkorrespondance med Steffen Wulff 

 

Fri, Mar 16, 2012 at 3:58 PM 

Hej Steffen 

Jeg var ude og interviewe dig til mit speciale om personlig branding for omtrent en måneds tid siden, 

jeg takker igen for din deltagelse. Sagen er at jeg har et opfølgende spørgsmål til interviewet som jeg 

håbede at du ville kunne svare på. 

Jeg ville høre dig om du har et indtryk af om der i de seneste par år er sket flere ansættelser på 

baggrund af folks netværk - altså alt lige fra venner, venners venner og tidligere kollegaer til gamle 

bekendte osv. Med andre ord, har vi set et opsving i antallet af folk der er blevet ansat fordi de 

kendte nogen, set i forhold til tidligere? Og det er helt generelt set. 

 

Med venlig hilsen 

Uffe Birkedal 

 

Fri, Mar 16, 2012 at 4:08 PM 

Hej uffe. Tak for dit spørgsmål. Ja, det ser vi en stigning i, samtidig med at flere og flere 

virksomheder udlover dusør hvis en medarbejder gør brug sit private netværk til at besætte en intern 

stilling. Håber at det besvarer spørgsmålet. God weekend. 

 

Steffen 


