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Forord 

Nærværende speciale er vokset fra blot at være en uskarp idé til at være en fuldvoksen 

afhandling, som er blevet til på baggrund af inspiration, konstruktiv kritik, statistisk assistance 

og godt samarbejde. Derfor vil vi gerne starte med at takke vores samarbejdspartnere, 

bidragsydere og kritikere igennem processen. 

 

Først og fremmest tak til Moment A/S for at opmuntre vores idé og formidle kontakten til 

netværket Moment Talent. Uden dette samarbejde havde det ikke været muligt at skrive det 

speciale, vi ønskede. 

 

Ligeledes havde specialet ikke været det samme uden de 13 informanter, som trods travle 

programmer stillede op til interview. 

 

Der skal også lyde en stor tak til lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen ved Department of Finance 

ved Copenhagen Business School for statistiske analyser i form af faktoranalyse, beregning af 

korrelation og regressionsanalyse. 

 

En særlig tak skal lyde til Henrik Merkelsen, lektor ved International Business Communication 

ved Copenhagen Business School, for kyndig og inspirerende vejledning og godt samarbejde. 

 

Endelig vil vi også gerne takke Adrian og Peter for at lægge øre til både betragtninger, brok og 

begejstring igennem de sidste syv måneder. 

 

 

København, maj 2013 
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Abstract 

The focus of this thesis is an investigation of the correlation between corporate reputation and 

the employer brand. More specifically, we examine how the reputation of the Danish financial 

sector affects the abilities of Danish financial companies to attract and retain young talent, 

viewed in the light of the specific characteristics and preferences that define the so-called 

Generation Y - the most recent generation to enter the job market. 

 

Moreover, in recognition that the theoretical field within employer branding seems to overlook 

how the technological and societal developments of recent years affect the possibilities of 

attracting and retaining a new generation on the job market, an additional purpose of this thesis 

is to contribute to a discussion of the theoretical field by combining recent theory within 

employer branding with recent theory within corporate branding.  

 

The primary empirical data for this thesis was produced through a mixed-method approach and 

analyzed using descriptive statistics. The target group consisted of members of the talent 

network Moment Talent whos members fitted the definition of Generation Y. The results of 

this analysis enabled us to discuss the possibilities and challenges faced by the financial sector in 

attracting and retaining this specific target group. 

 

Firstly, the analysis showed that there was no correlation between the preferences of the target 

group in relation to an employer and their expectations in relation to employment in the 

financial sector, indicating a potential challenge in creating ‘person-organisation-fit’ between 

this specific target group and the financial sector. In connection to this, we argue that due to 

the lack of ‘person-organisation-fit’ in combination with the target group’s predominantly 

negative perception of the reputation of the financial sector, the reputation might become the 

determining factor in their decision to work in the financial sector or not.  This point was 

reinforced by the further finding, that the more positively the target group viewed the 

reputation of the financial sector, the more positive were their expectations in relation to 

employment within the sector. 
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Secondly, the analysis showed a correlation between how the target group viewed the 

reputation of the financial sector and their perception of how their friends and family view the 

financial sector - both generally and as a place to work. Based on these results it can be 

inferred, that in relation to a significant part of the target group, their perception of how their 

surroundings view the financial sector will most likely affect their desire to apply for a job 

within the financial sector. 

 

Thirdly, in relation to information retrieval in connection to job-seeking, the analysis showed 

that the target group preferred asking people in their own network rather than contacting the 

official contact person of the company they are interested in. This result thus places great 

importance on the ability of the employee to communicate the employer brand - a role that has 

been generally overlooked in the theoretical field of employer branding. In addition, we suggest 

that the preference of the target group for using Linkedin in relation to job-seeking rather than 

other types of social media, which was also inferred by the analysis, might be related to their 

preference for using network in relation to information retrieval in connection to job-seeking. 

 

Based on our investigation, analysis and discussion of young and talented members of 

Generation Y and their perception of the employer brand of the Danish financial sector, and in 

the light of our initial theoretical work, we conclude that the reputation of the financial sector 

affects the employer brand of the sector - both in relation to attraction and retention of young 

talent. 

 

Furthermore, we believe that the results of this thesis point to a need for further development 

of the theoretical field of employer branding in light of both technological and societal 

developements as well as the specific characteristics and preferences that define members of 

Generation Y. 
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1 .  Indledning 
1.1. Problemfelt 

Da McKinsey & Company introducerede begrebet ’the war for talent’ i 1990’erne, var det især 

med henvisning til kampen om dygtige ledere til erhvervslivet (Chambers et al. 1998), men kom 

senere til at omhandle den generelle ændring i det demografiske landskab, som betyder, at 

mængden af højt kvalificeret arbejdskraft er for nedadgående (Axelrod et al. 2001). Den store 

generation af ’Baby Boomere’ går i disse år på pension, og de årgange, der skal tage over, tæller 

ganske enkelt ikke lige så mange hoveder (Lodberg 2011). Dermed er det blevet sværere for 

virksomheder at finde de nødvendige medarbejdere til at opretholde en konkurrencedygtig 

arbejdsstyrke, hvilket er kritisk i en tid, hvor efterdønningerne af en global finanskrise betyder, 

at en organisations talentmasse er blevet et afgørende konkurrenceparameter (McDonnel 

2011:169). 

  

Derudover anses den nyeste generation på arbejdsmarkedet – som vi vil referere til som 

Generation Y – for at være markant anderledes end den foregående, hvilket føjer en yderligere 

udfordring til arbejdet med at tiltrække og fastholde ny arbejdskraft. 

  

Generation Y er vokset op omgivet af digitale medier. De har en stærk præference for digitalt 

indhold og social interaktion (Galloway 2010:2) og de er vant til at al nødvendig information 

kun er få klik væk (Hershatter & Epstein 2010:212-213). Som medarbejdere lægger de vægt på 

frihed og fleksibilitet, men forventer samtidig udvikling og fremdrift i deres arbejde (Lodberg 

2011:159). De har høje forventninger til en arbejdsplads’ integritet og sociale ansvarlighed, og 

så er de langt mindre loyale end tidligere generationer (Axelrod et al. 2001). Derudover går 

Generation Y meget op i at pleje deres personlige brand (Lodberg 2011:160) og i hvordan de 

opfattes af deres omgivelser. Derfor bliver deres arbejdsgivers omdømme tilsvarende vigtigt – 

Generation Y vil ikke arbejde for en virksomhed eller organisation, som ikke kan bestå den 

såkaldte ’cocktail party-test’1 (Lievens et al. 2007:45). 

                                                
1Når samtalen, ved sociale arrangementer, eksempelvis et cocktail party, falder på gæsternes beskæftigelse og arbejdsplads, oplever den enkelte deltager en slags social test: 
Såfremt en persons  arbejdsplads mødes med stilhed, og samtalen skifter, kan dette være et tegn om, at organisationen ikke velanset. Hvis samtalen derimod positiv, og de andre 
gæster bliver ved med at tale om organisationen kan dette indikere, at organisationen er velanset (Lievens et al. 2007:45). 
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 En sektor, som i disse dage har ondt i omdømmet, er den finansielle sektor. Da finanskrisen 

ramte Danmark i 2008 og medførte en omfattende mediestorm, styrtdykkede tilliden til 

finanssektoren blandt danskerne. Det var især bankerne, der stod i skudlinjen, men generelt led 

hele den finansielle sektor under en massiv, negativ mediedækning. (Infomedia 2012b). At det 

havde en negativ effekt på sektorens omdømme ses blandt andet ved en sammenligning af 

Berlingske Business Magasins imagemålinger fra 2006 til 2012, hvor størstedelen af de 

finansielle virksomheder, som er med på listen, er faldet markant i den periode. 

  

Det haltende omdømme har ikke kun haft konsekvenser for sektorens forhold til sine eksterne 

interessenter, men også for hvordan dens medarbejdere oplever det at arbejde i den finansielle 

sektor. En undersøgelse foretaget af Finansforbundet blandt dets medlemmer i 2012 viste, at 60 

procent vurderede sektorens image til at være dårligere eller meget dårligere end tre år tidligere, 

og at 21 procent i høj eller nogen grad havde oplevet, at føle det pinligt at være ansat i den 

finansielle sektor (Finansforbundet 2012). 

 

1.2. Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående problemfelt har dette speciale til hensigt at besvare følgende 

problemformulering: 

  

Hvilken betydning har den finansielle sektors omdømme for finansielle virksomheders muligheder for at 

tiltrække og fastholde nyuddannede talenter set i lyset af Generation Y’s særlige kendetegn og præferencer? 

  

Formålet er således ikke at foretage en måling på den finansielle sektors omdømme men at 

undersøge, om omdømmet har en indvirkning på sektorens employer brand. 

  

Employer branding-disciplinen er barn af 1990’ernes ’war for talent’ og er ikke længere som 

sådan en helt ny disciplin inden for hverken den praktiske eller akademiske branding-litteratur. 

Alligevel synes der især inden for det akademiske felt af employer branding at herske en 

tendens til at overse betydningen af de senere års teknologiske og samfundsmæssige udvikling 

for rekruttering og fastholdelse af en ny generation, som ikke ligner den foregående. Derudover 
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bærer employer branding-feltet præg af at have udviklet sig relativt uafhængigt af corporate 

branding, og teorierne efterspørger ikke samme grad af integration og strømlining, som er 

grundlæggende i især nyere teori inden for corporate branding. 

 

Derfor er et formål med specialet endvidere at bidrage til en diskussion af det teoretiske felt 

ved at kombinere nyere teori inden for employer branding med nyere teori inden for corporate 

branding. 

 

1.3. Afgrænsning 

1.3.1.  Empir i  

Vores undersøgelse tager afsæt i den finansielle sektor som helhed, og ikke til en specifik 

virksomhedscase. Vi afgrænser os således fra at foretage en analyse af det interne brand med 

afsæt i nuværende medarbejdere eller i ledelsens opfattelser og visioner. Samtidig tager vi ikke 

stilling til virksomhedsspecifikke problemstillinger eller den konkrete kommunikationsmæssige 

indsats, der er foretaget i de enkelte virksomheder inden for sektoren. 

  

Specialets målgruppe er afgrænset til udelukkende at omfatte højtuddannede medlemmer af 

Generation Y. I denne sammenhæng bør det bemærkes, at karakteristikken af Generation Y 

ikke er en statisk størrelse, og derfor ikke nødvendigvis afspejler alle individer født inden for 

denne tidsramme. Derudover betyder valget af denne målgruppe et fravalg af andre segmenter 

og aldersgrupper som undersøgelsesobjekter. Havde vi valgt at undersøge et andet segment 

eller en anden aldersgruppe, havde specialets resultater og konklusioner givetvis været nogle 

andre. 

  

Grundet specialets korte tidsperspektiv har vi desuden kun mulighed for at foretage et 

øjebliksbillede af vores målgruppe. Vi har således ikke mulighed for at vende tilbage på et 

senere tidspunkt og undersøge, hvorvidt der er sket en holdningsændring på baggrund af et 

eventuelt forbedret omdømme for den finansielle sektor. 
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1.3.2.  Teori  

Det teoretiske felt inden for corporate branding er meget omfattende, med to primære forankringer i 

henholdsvis markedsføringsteori og organisationsteori. Grundet vores videnskabsteoretiske afsæt i den 

begrænsede socialkonstruktivisme vælger vi at forankre vores forståelse af begrebet ’corporate 

branding’ som det defineres inden for organisationsteorien. Dermed fravælger vi den ellers omfattende 

gren af branding som har afsæt i markedsføringsdisciplinen.  

 

Vores forståelse af begrebet ‘employer branding’ er ligeledes forankret i organisationsteorien, og vi vil 

derfor ikke beskæftige os med teorier der har afsæt i markedsførings- eller HR-disciplinen.  

 

Derudover afgrænser vi os, qua vores valg af metode, fra at foretage en diskursiv analyse af vores 

genstandsfelt, og derfor vil diskursteori heller ikke blive inddraget i den teoretiske ramme. 

 

1.4. Undersøgelsesobjekt 

For at sikre forståelsen af den kontekst inden for hvilken vi behandler vores empiri, finder vi 

det vigtigt at præcisere vores forståelse af vores undersøgelsesobjekt, som i dette speciale består 

af henholdsvis Generation Y og den finansielle sektor. 

 

1.4.1.  Generat ion Y 

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i den generation, som populært betegnes som 

‘Generation Y’, idet vi vurderer, at employer branding i et tredje bølge-perspektiv især vil være 

relevant for denne generation grundet de karakteristika, den typisk tillægges i litteraturen om 

generationsstudier. Vi vil i det følgende afsnit forsøge at tegne et billede af Generation Y, som 

vi også vil trække på i vores senere diskussion. 

 

1.4.1.1. Generationsmæssige forskelle 

En generation kan ifølge Kupperschmidt (2000:66) defineres som ”en identificerbar gruppe af 

individer som deler fødselsår, hjemegn og betydningsfulde livsbegivenheder på kritiske udviklingsstadier”. Ifølge 

Haeberle et al. påvirker generationsmæssige forskelle mange forskellige aspekter af menneskers 

liv, eksempelvis måder at kommunikere på og behov for teknologi i hverdagen. Også i forhold 
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til arbejdspladsen udgør generationsmæssige skel en forskel i præferencer, eksempelvis hvad 

angår personlig udvikling og forventninger til arbejdspladsen (Haeberle et al. 2009:64; Cennamo 

& Gardner 2008;892).  

 

Disse generationsmæssige forskelle eksisterer på grund af de forskellige miljøer, generationerne 

er vokset op i, og hvilke økonomiske, politiske og sociale hændelser der har påvirket dem 

(Kapoor & Solomon 2011:313,315; Macky et al. 2008:858). Eksempler på sådanne hændelser er 

verdenskrigene, fremkomsten af AIDS, Berlinmurens fald og opfindelsen og udbredelsen af 

internettet (Dries et al. 2008:909.910). 

 

1.4.1.2. Definition af Generation Y 

Generationsmæssige forskelle, både generelt og på arbejdspladsen, er blevet undersøgt 

adskillige gange. Dette afsnit præsenterer gennemgående elementer i et udsnit af internationale 

undersøgelser omhandlende Generation Ys arbejdsrelaterede værdier og medievaner med det 

formål at kunne udlede en generel karakteristik af Generation Y. 

 

1.4.1.2.1 Alder 

Der er ifølge Kapoor og Solomon (2011:309) ikke klar enighed om, hvor de aldersmæssige skel 

for de forskellige generationer skal lægges. Heller ikke i forhold til Generation Y er der 

overensstemmelse mellem definitionerne. Således er Generation Y i Tapscotts (2009:16) 

definition født mellem 1977 og 1997, i Cogins (2012:14) mellem 1979 og 1994, i Cennamo & 

Gardners (2008:892) efter 1980 og i både Kapoor og Solomons (2011:3101) og 

Kupperschmidts (2001:570) mellem 1980-1999. Da vi ikke vurderer, at der nogen specifik 

grund til manglen på enighed om, hvor det aldersmæssige skel for Generation Y ligger, har vi i 

dette speciale valgt at følge Tabscott, og definerer derfor Generation Y som værende født 

mellem 1977 og 1997. 
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1.4.1.2.2. Arbejdsrelaterede værdier 

Generation Y er beskrevet som en generation af medarbejdere, som ikke nødvendigvis loyale 

over for sine arbejdsgivere, men som i højere grad er loyale over for sig selv og egne værdier, 

udvikling og karriereforløb (Tapscott 2009: 161; Lester et al. 2012:347, 351; Cogin 2012:2268-

2269). Ligeledes er flere teoretikere enige om, at Generation Y har stort fokus på frihed og 

fleksibilitet, både i forhold til konkrete opgaver og generelt i deres liv (Kapoor & Solomon 

2011:310; Cogin 2012:2288; Cennamo & Gardner 2008:902). Derfor har denne generation også 

stort behov for at skabe balance mellem arbejde og fritid (Tapscott 2009:75; Twenge et al 

2010:1133; Kapoor & Solomon 2011). Denne balance er, ifølge Cogin (2012:2288) fundamental 

for Generation Y’s opfattelse af karrieremæssig succes. 

 

Derudover beskrives Generation Y som værende positivt stemte i forhold til teamwork og 

videndeling på arbejdspladsen (Kapoor & Solomon:310-312; Cogin 2012:2288; Tabscott 

2009;89,162), ligesom de også værdsætter løbende feedback, evaluering og anerkendelse i deres 

arbejde i højere grad end tidligere generationer (Cogin 2012:2288; Lester et al. 2012:342). 

 

Mange teoretikere definerer endvidere Generation Y som en generation af medarbejdere, der 

lægger stor vægt på vigtigheden af et meningsfyldt arbejde, oplevelse af formål og det at gøre en 

forskel (Kapoor & Solomon 2011: 310,312; Tapscott 2009:160). I forlængelse af dette forventer 

Generation Y også, at arbejdspladsen er socialt ansvarlig og tager hensyn til kunder, ansatte og 

lokalsamfund (Tabscott 2009:85). Mindst ligeså vigtigt er det derudover, at virksomheden er 

transparent og har integritet (Ibid:163). 

 

Vigtigheden af at forstå Generation Y’s værdier i employer branding-øjemed understreges af 

den skepticisme, som også er definerende for medlemmerne af Generation Y. Tabscott  (2009: 

80) beskriver, hvordan generationen, på grund af de store mængder af mere eller mindre 

pålidelig information, som internettet har gjort tilgængelig, nøje gransker den information, de 

præsenteres for, for at sikre sig, at det er sandt. Det er derudover påvist, at en stor del af 

generationen undersøger en virksomhed inden de accepterer et jobtilbud - herunder også 

virksomhedskulturen og eventuel negativ omtale (Tabscott 2009:161). Dette bringer os videre 
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til generationens medievaner, som, ifølge flere teoretikere, er noget af det, som især adskiller 

Generation Y fra tidligere generationer. 

 

1.4.1.2.3. Kommunikations- og medievaner 

Et betydningsfuldt definerende elementer for Generation Y er det faktum, at de er de første, 

som er vokset op omgivet af digitale medier (Tabscott 2009:2; Lester et al. 2012:343), og for 

hvem teknologi er en grundlæggende del af deres akademiske, sociale og personlige liv 

(Hershatter & Epstein 2010:212-213). 

For Generation Y er internettet en naturlig del af hverdagen, og derfor er denne generation 

også vant til, at at al nødvendig information er få klik væk døgnet rundt (Hershatter & Epstein 

2010:212-213; Twenge et al 2010: 1121; Sven et al. 2010:243). Endvidere har Generation Y 

ifølge Lester et al. en stærk præference for digitalt indhold og social interaktion (Lester et al. 

2012:347), eksempelvis via sociale medier (Kapoor & Solomon 2011:310). 

 

På baggrund af denne information er det ikke underligt, at alternative navne til Generation Y er 

‘Digital Natives’ (Hershatter & Epstein 2010:212) og ‘The Net Generation’ (Tabscott 2009).  

 

1.4.2.  Den f inansie l l e  sektor 

Den finansielle sektor består af virksomheder og institutioner, som varetager forskellige 

arbejdsopgaver indenfor det finansielle system (Mølgaard 2007:13). Disse kan deles ind i tre 

hovedkategorier: Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Hertil kommer et 

antal fælles institutioner, eksempelvis Fondsbørsen og PBS (Ibid:14). Wendt definerer desuden 

tre kategorier for finansielle produkter: Betalingsformidling, opsparingssikring og kreditgivning 

(2011:10), som sektorens virksomheder og institutioner specialiserer sig indenfor. Eksempler på 

institutioner inden for sektoren er sparekasser, banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, 

pensionskasser og investeringsforvaltningsselskaber (Wendt 2011:35). 

 

Samtidig med at den finansielle sektor er en sektor med erhvervsvirksomheder, som ligesom 

andre erhvervsvirksomheder påvirkes af landets økonomi, og konkurrerer internt, er de også en 

slags samfundsinstitutioner, hvorfor der, ifølge Mølgaard, hviler en forpligtelse på 



13/117 

virksomhederne i den finansielle sektor. Sektoren skal være stabil, og virksomhederne må ikke 

gå konkurs (2007:13,16). Derfor er sektorens virksomheder også underlagt flere lovregler end 

andre erhvervsvirksomheder (Wendt 2011:33).  

Denne fokus på stabilitet i sektoren hænger sammen med, at sektorens virksomheder er 

gensidigt afhængige af hinanden på de finansielle delmarkeder, og i forlængelse heraf, at 

eksempelvis en finansiel virksomheds betalingsstandsning kan påvirke samarbejdspartnere i 

sektoren og dermed skabe en “kædereaktion af finansielle virksomheders sammenbrud” 

(Wendt 2011:16) - først og fremmest på det enkelte delmarked, hvor den konkurstruede 

virksomhed opererer, men også for hele sektoren (Wendt 2011:16,54-55).  

 

1.4.2.1. International forbundethed 

Med globaliseringen følger fri bevægelighed for produkter, mennesker, information og penge, 

og dermed handel på tværs af landegrænser og verdensdele (Morisson 2006:138). Dette mærkes 

også på verdens finansielle markeder, som i stigende grad er blevet gensidigt afhængige. Således 

er nationale finansielle systemer blevet dybere involveret i globale finansielle netværk (Morisson 

2006:387), og man taler om ‘internationale finansielle markeder’ (Wendt 2011). Denne interne 

forbundethed på tværs af nationale og regionale grænser bliver især synlig ved kriser. Dette sås 

eksempelvis i forbindelse med finanskrisen i 2007-2009, som blev udløst i USA, men påvirkede 

finansielle markeder over hele verden (Wendt 2011:17).  

 

1.4.2.2. Finanskrisen 

I 2007-2009 oplevede verden den alvorligste globale finanskrise siden 1930’erne (Wendt 

2011:16). Efter år med global likviditetsrigelighed og lavt renteniveau var der på internationalt 

plan en tendens til prisstigninger på ejendoms- og aktiemarkederne, hvilket efter  2005 

udviklede det sig til en ‘prisboble’, som bristede i 2007. Fremkaldt af de såkaldte ‘sub prime’-

boliglån i USA, spredte krisen sig til verdens finansielle markeder (Ibid:116-8). Finanskrisen 

ramte Danmark i 2008 i form af en bankkrise. 

 

Den danske bankkrise havde altså, ifølge Wendt, internationale rødder, men var også påvirket 

af en række pengeinstitutters engagement i byggefinansiering. Flere danske banker havde 
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således en stor andel af deres udlån bundet i byggefinansiering, og fik, på grund af den 

dæmpede efterspørgsel på ejendomsmarkedet da prisboblen brast, solvensproblemer (Wendt 

2011:31-32). 

  

Den finansielle krise og den efterfølgende recession, som ifølge Wendt (2011:21) udsprang af 

finanskrisen, bragte blandt andet arbejdsløshed og faldende priser på fast ejendom med sig 

(Ibid:21), og påvirkede således almindelige mennesker. Ifølge Mølgaard påvirker finansielle 

kriser dog ikke kun mennesker på pengepungen, men også borgernes tillid til sektoren 

(2007:123). 

 

1.4.2.3. En finansiel sektor med ondt i omdømmet 

Finanskrisen medførte megen negativ medieomtale af den finansielle sektor. Især var der i 

medierne fokus på bankledelsernes manglende rettidige omhu (Infomedia 2012a:14). I en 

analyse af den finansielle sektor konkluderes det at “branchen ... blev udsat for en fortælling der var 

svær at imødegå, fordi de forskellige dramatiske elementer havde så appellerende bredde og passede så godt 

sammen i en overordnet ramme, der kunne gå lige ind i folks følelser” (Infomedia 2012a:5). 

 

Krisen, og ikke mindst den medfølgende medieomtale, påvirkede også den finansielle sektors 

omdømme. Førnævnte undersøgelse af sektoren argumenterer, at ”danskernes opfattelse af 

finanssektoren blev markant påvirket, da krisen rullede ind over Danmark i slutningen af 2008” 

(Infomedia 2012a:14). Befolkningens generelle opfattelse af sektoren blev forværret, ligesom 

danskernes tillid til sektoren ”fik et alvorligt knæk” (Infomedia 2012a:2). Siden 2009 har 

mediebilledet ændret sig, og er ikke længere præget af en overvægt af negative historier, men 

sektorens omdømme er endnu ikke tilbage på sit før-kriseniveau (Infomedia 2012a:17). Denne 

måde at tale om omdømme på sektorplan, er beskrevet teoretisk af Van Riel, som argumenterer 

for, at der findes flere niveauer af omdømme, blandt andet på sektor, eller brancheniveau 

(1995:74-75). 

 

Finanskrisens indvirkning på sektorens omdømme bliver ligeledes tydelig, hvis man kigger på 

Berlingske Business Magasins årlige imageanalyser. I figur 1.4 præsenteres de finansielle 
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virksomheder, som er inkluderet i BBM målingernes resultater fra 2006 til 2012, og også dette 

fortæller en tydelig historie om, at finansielle virksomheders omdømme har lidt, og stadig gør 

det. 

 

 
Figur 1.4 Berlingske Business Magasin Imageundersøgelse: Virksomheder i den finansielle sektor Kilde Berlingske Nyhedsmagasin 2006-2012 (Egen tilvirkning). 

 

Også medarbejderne i den finansielle sektor oplever, at sektorens omdømme er skadet. Således 

vurderer 60% af de adspurgte i Finansforbundets undersøgelse af medlemmernes opfattelse af 

sektoren, at sektorens omdømme i 2012 var dårligere eller meget dårligere end det var tre år 

tidligere (Finansforbundet 2012:12).  

 

Det svækkede omdømme har også påvirket medarbejdernes opfattelse af det at arbejde i den 

finansielle sektor. Således har 52% af de adspurgte i større eller mindre grad oplevet, at andre 

mennesker har reagerede negativt i forhold til deres ansættelse i den finansielle sektor. Og 21% 

af de adspurgte har, i høj eller nogen grad oplevet, at det var pinligt at være ansat i den 

finansielle sektor (Finansforbundet 2012:11-12). 
 

1.5. Specialets struktur og læsevejledning 

Med udgangspunkt i specialets problemfelt og problemformulering, er dette speciale bygget op 

af tre grundpiller: Teoretisk ramme, metode og resultater af dataanalyse. Det er derfor disse tre 

elementer, som danner grundlaget for diskussionen og besvarelsen af problemformuleringen. 
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Her vil vi også også trække på sekundær empiri, præsenteret i forbindelse med specialets 

problemfelt og problemformulering. Konklusionsafsnittet søger at samle op og konkludere på 

specialets undersøgelse og besvarelse af problemformuleringen. Endelig diskuteres 

implikationer og refleksioner for undersøgelsen - herunder specialets kvalitet, brug og 

perspektiver. Se figur 1.5 for illustration af specialets struktur. 

 

 
Figur 1.5: Specialets struktur (Egen tilvirkning). 
	  

For læsevenlighedens skyld er alle citater og begreber i videst muligt omfang oversat til dansk. 

Der er dog enkelte undtagelser, hvor vi har valgt at beholde den engelske ordlyd, fordi vi har 

vurderet, at en oversættelse ikke kunne ske uden tab af mening og hvor en omskrivning ville 

være mere forstyrrende end nyttig. Eksempelvis er ordet ‘Corporate’ ikke oversat, fordi dette 

for det første ikke lader sig oversætte fyldestgørende, og desuden er integreret i det danske 

fagsproget. Et andet eksempel er brugen af ordet ‘stakeholder’, da den danske betegnelse 

‘interessent’ kan skabe forvirring i forhold til selskabsformen ‘interessentskab’, eller I/S, som 

består af interessenter, og som ikke bør forveksles med stakeholdere.  
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2. Teori 

Det følgende afsnit udgør specialets teoretiske fundament. I dette afsnit præsenteres en 

gennemgang af hidtidig teori inden for emnerne corporate branding, identitetsdannelse og 

employer branding. Formålet med følgende teorigennemgang er for det første at definere de 

centrale begreber i specialet, som vil blive genbesøgt i den senere diskussion og for det andet at 

klarlægge, hvorfor en gentænkning af employer branding-begrebet, efter vores vurdering, er 

nødvendig.  

 

2.1. Branding i bølgegang 

Identitet er i højere og højere grad blevet den prisme, igennem hvilken man anskuer begrebet 

‘corporate branding’. Dette er sket under stærk påvirkning fra især organisationsteorien, hvor 

førende teoretikere anser organisationsidentiteten for at være det centrale element i et stærkt 

corporate brand. Den samme udvikling finder man inden for employer branding, omend disse 

to strømme inden for branding-litteraturen har udviklet sig relativt uafhængigt af hinanden. 

Med besvarelsen af specialets problemformulering for øje vælger vi at forankre vores forståelse 

af corporate branding i organisationsteorien, og vi vil i opbyggelsen af vores teoretiske ramme 

derfor især trække på forskning af organisationsteoretikerne Majken Schultz og Mary Jo Hatch 

til forståelsen af corporate branding, og Kristin Backhaus & Surinder Tikoo,  Filip Lievens, 

Greet Van Hoye & Frederik Anseel og Martin R. Edwards til forståelsen af employer branding. 

 

Vi vil begynde med at redegøre for branding-begrebets historiske udvikling, og for de 

forskellige paradigmiske tilgange, som har været med til at præge udviklingen af branding-

begrebet, til det vi kender i dag. 

 

Dernæst følger en redegørelse og diskussion af corporate branding-begrebet set fra et 

organisationsteoretisk perspektiv med særligt fokus på betydningen af organisationsidentiteten. 
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Denne diskussion leder videre til en gennemgang af førende litteratur inden for employer 

branding som slutteligt munder ud i et forslag til en teoretisk gentænkning af employer 

branding i et enterprise branding-perspektiv. 

 

2.1.1.  Den førs te  bø lge  -  f ra brændemærkning t i l  produktbranding 

Igennem flere århundreder er branding blevet brugt til at identificere og differentiere produkter. 

Der findes eksempler på mærkede eller, om man vil, ‘brandede’ produkter så langt tilbage som 

1300 f. K., hvor pottemagere og stenhuggere mærkede deres produkter, for at forbrugerne 

kunne identificere producenten, og dermed bruge mærkerne som en vejledning til kvalitet 

(Keller, 2008:43). 

 

Også ordet ’branding’ har rødder langt tilbage i tiden. Det stammer oprindeligt fra det 

oldnordiske ord ‘brandr’, som betød ’at brænde(mærke)’, og blev brugt i forbindelse med at 

brændemærke kvægbesætninger for at identificere ejerskab (Keller, 2008:2). 

 

Netop identifikation og differentiering af et produkt var i mange år formålet med branding, 

(Jacobsen, 1999:19).  En klassisk definition af branding, formuleret af The American Marketing 

Association i 1960, lyder: “Et brand er et karakteristisk navn og/eller symbol (såsom logo, varemærke eller 

emballagedesign) som har til formål at kendetegne en sælgers produkter eller serviceydelser, og som skal 

differentiere disse produkter eller serviceydelser fra konkurrenternes” (Hanby 1999:7) 

 

Produktbranding har sin begrebsmæssige oprindelse i markedsføringsdisciplinen, og defineres 

af Majken Schultz som den første bølge inden for branding (Schultz et al. 2005). 

Den første bølge var karakteriseret af et primært fokus på at skabe en stærk markedsposition 

for enkeltstående produkter og services, og på at tiltrække og fastholde kunder gennem et 

optimalt marketing mix (Schultz 2005:24). Eksempelvis argumenterer Levitt (1980) at der til 

selve produktet skal høre en række “produktforlængelser”, såsom navn, indpakning, service, 

garantier og kvalitetssikringer som er med til at sikre en højere grad af produktdifferentiering. 

Denne opfattelse var, ifølge Hanby (1999:8), hovedsageligt reduktionistisk, idet den behandler 

brandet som en forlængelse af produktet, hvis dele (produkt + navn + symbol el. logo) kan 
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adskilles og udskiftes, uden at det betyder tab af mening. Et brand bliver dermed en passiv 

genstand, som kan manipuleres og formes af eksterne kræfter, og som målrettes en forbruger, 

der antages at handle rationelt, og som er bevidst om sin adfærd, intentioner og holdninger, 

samt om de grunde der ligger bag (Hanby 1999:8). Den reduktionistiske tilgang står i 

modsætning til den mere holistiske opfattelse som kom til at præge senere brandingteori, og 

som vi i vid udstrækning vil trække på i den følgende del af specialet. 

 

2.1.2.  På ve j  mod e t  ski f t  

I 1990’erne begyndte de første opgør med den udelukkende produktorienterede tilgang til 

branding. Relativismen og postmodernismen var begyndt at vinde indpas over den positivisme, 

som ellers havde været dominerende frem til 1980’erne. Inden for markedsføringsdisciplinen 

blev disse nye erkendelsesteoretiske anskuelsesvinkler hurtigt optaget, især under indflydelse fra 

den nye generation af antropologer, sociologer og dynamiske psykologer, som var begyndt at 

indtage markedsføringsarenaen side om side med de økonomer og eksperimentalpsykologer, 

som hidtil havde domineret markedsføringsdisciplinen (Hanby 1999:10). 

 

En af de første til at argumentere for det nødvendige i at lave en skelnen mellem brand og 

produkt var brandteoretikeren David A. Aaker (1996). Hvor traditionel produktbranding tager 

udgangspunkt i, at en virksomheds brand hovedsageligt knytter sig til dens produkt, 

argumenterer Aaker for, at nøglen til at udvikle en stærk brandidentitet er at udvide 

brandbegrebet til omfatte hele virksomheden (Aaker 1996:73-76). 

 

Fordelen ved at rodfæste sin brandidentitet i virksomheden bag brandet frem for i produktet 

alene er, ifølge Aaker (1996:115-117), at man i højere grad kan differentiere sig fra sine 

nærmeste konkurrenter på nogle parametre, som er sværere at kopiere, såsom værdisæt, 

virksomhedskultur, medarbejdere og kompetencer. Derudover argumenterer han for, at et 

corporate brand, som kan anvendes på en række af produkter, giver visse stordriftsfordele i 

forhold til at øge brandets synlighed og kendskabsgrad, fordi omkostningerne bliver spredt ud 

over flere produkter og kategorier, samtidig med at brandet får eksponering, hver gang disse 

produkter bliver solgt eller reklameret for (Aaker 1996:117). 
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Selvom det lykkes Aaker at udvide brandbegrebet til at omfatte mere end blot 

produktegenskaber, er hans fokus stadig meget produkt- og afsenderorienteret, og branding ses 

hovedsageligt som en del af en markedsføringsstrategi. Alligevel må hans arbejde anses for 

begyndelsen til en ny måde at anskue branding-begrebet, og startskuddet til ‘den anden 

branding-bølge’. 

 

2.1.3.  Den anden bølge  -  f ra produktbranding t i l  corporate  branding 

Brandingens anden bølge, hvis teoretiske grundlag i høj grad er er influeret af 

organisationsteoretikerne Majken Schultz og Mary Jo Hatch, er, ifølge Schultz et al (2005:16), 

karakteriseret af en større og mere realistisk indsigt i de konflikter og komplekse forbindelser, 

som eksisterer i relation til en organisation og dens omgivelser. Corporate brands er i denne 

opfattelse funderet i en integreret og tværdisciplinær tankegang, som involverer  et samspil 

mellem marketing, strategi, kommunikation, HR og visuel identitet (Schultz 2005:47). Dermed 

er begrebet ’corporate branding’ blevet væsentligt mere komplekst end i Aakers definition. 

Ifølge Schultz  (2005:26) gør corporate branding “organisationer i stand til at træde frem og udtrykke 

deres unikke identitet og kulturarv over for forskellige stakeholdere, og samtidig involvere disse stakeholdere i at 

gøre disse forskelligheder engagerende og relevante”. 

 

Rationalet bag corporate branding er dog, ifølge Christensen & Morsing (2008:51-52), det 

samme som ved produktbranding, nemlig differentiering fra de nærmeste konkurrenter. Men 

hvor produktbranding ofte styres af markedsspecifikke målsætninger som positionering og 

targeting, er det bredere mål såsom tillid og troværdighed, der ligger bag ideen om corporate 

branding. Derfor medfører corporate branding også en større bevidsthed om at kommunikere 

den centrale forestilling om organisationen til dens stakeholdere (Schultz 2005:37). 

 

Det karakteristiske ved den anden brandingbølge er, ifølge Schultz (2005:24), det stærkt øgede 

fokus på branding til alle virksomhedens interne stakeholdere og ikke kun til dem med daglig 

direkte kunde- og forbrugerkontakt. Sammenlignet med den første brandingbølge spiller 

medarbejderne en langt mere central rolle i skabelsen af det corporate brand og i at sikre dets 

troværdighed og sammenhængskraft (Schultz 2005:28). Det skyldes, ifølge Christensen & 
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Morsing (2008:55), at det til daglig er medarbejderne som omsætter organisationens logoer, 

symboler og farver til aktive handlinger, og at det i sidste ende er dem, som skaber det 

corporate brand. Det er derfor ikke blot en forudsætning, at de kan stå inde for de løfter (brand 

promises), som det corporate brand kommunikerer, de forventes at ”live the brand” 

(Cornelissen 2008:86, de Chernatony 1999:158, Christensen & Morsing 2008:55, Ind 2007). 

Christensen & Morsing (2008:48) argumenterer i den forbindelse, at corporate branding bliver 

et identitetsprojekt, hvor virksomheden forholder sig aktivt til sin identitet, til hvordan den 

udtrykker sig symbolsk, hvem den er som organisation, og hvordan den opfattes af sine 

omgivelser. 

 

Ifølge Schultz (2005:48) er det da også ideen om organisationens identitet, som skal være 

udgangspunktet for en konceptualisering af corporate branding. Denne tilgang blotlægger de 

meningsdannende processer, som definerer stærke brands, og skaber et bedre udgangspunkt for 

differentiering og mere motiverede medarbejdere (Hatch & Schultz 2008:47). 

 

Når det i denne sammenhæng er relevant at kigge nærmere på identitetsdannelse i 

organisationer, skyldes det, at et stigende antal stakeholdergrupper og kommunikationskanaler 

både øger eksponeringen af og adgangen til organisationer, og dermed gør det vanskeligere for 

organisationer at skabe og vedligeholde en stærk identitet (Hatch & Schultz 2002:990). I det 

følgende afsnit vil vi derfor gøre rede for, hvad vi mener, når vi taler om organisationers 

identitet. 

 

2.1.3.1. Organisationsidentitet 

Traditionelt skelner man mellem 'corporate identity' (herefter oversat til corporate identitet) og 

'organizational identity' (herefter oversat til organisationsidentitet). 

 

Begrebet ’corporate identitet’ har sin oprindelse i markedsføringsdisciplinen og beskæftiger sig 

med forestillingen om, hvad der er centralt og karakteristisk ved en organisation set fra en 

primært ledelsesmæssig synsvinkel, samt hvordan dette repræsenteres og kommunikeres til 

organisationens stakeholdere. Dette perspektiv ser hovedsageligt identitet som et 
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differentieringsparameter på et marked, hvor produkter og services bliver mere og mere ens 

(Hatch & Schultz 2000:13). Eksempelvis argumenterer Olins (1989:9), at det er virksomhedens 

corporate identitet, som i længden bliver den afgørende faktor i valget mellem én virksomhed 

og dens produkter og en anden. 

 

Organisationsidentitet har derimod sin oprindelse i organisationsteorien. Overordnet set 

henviser begrebet organisationsidentitet til måden hvorpå organisationsmedlemmer opfatter og 

forstår 'hvem vi er' og 'hvad vi står for' som organisation (Hatch & Schultz 2000:15). 

 

De første til at definere organisationsidentitet var Albert & Whetten (1985:265), ifølge hvem en 

organisations identitet består af organisationens medlemmers kollektive opfattelse af det, som 

er ‘centralt, karakteristisk og vedvarende’ ved organisationen. Deres forståelse af 

organisationsidentitet bygger på en analogi til eksisterende teori om individets 

identitetsdannelse, ifølge hvilken identitet opstår i relationen til andre (Albert & Whetten 

1985:273). I denne analogi opstår organisationsidentitet, når organisationen interagerer og 

sammenligner sig med andre organisationer, og reflekterer over disse sammenligninger over tid 

(Albert & Whetten 1985:273). 

 

Det skelnes i litteraturen om organisationsteori endvidere mellem begreberne 

’organisationsidentitet’ og ’organizational identification’ (herefter oversat til 

organisationsidentifikation). Organisationsidentifikation defineres af Dutton et al. (1994:239) 

som ”i hvor høj grad et organisationsmedlem definerer sig selv ud fra de samme attributter, som, han eller hun 

mener, definerer organisationen”. Dutton et al. (1994:240) argumenterer, at hvert 

organisationsmedlem danner sin egen unikke opfattelse af organisationen, og at denne ikke 

nødvendigvis stemmer overens med den kollektive organisationsidentitet. 

 

De to begreber ’organisationsidentitet’ og ’organisationsidentifikation’ er dog ikke uden 

forbindelse til hinanden, da det, ifølge Hatch og Schultz (2000:16), er identiteten som danner 

grundlaget for, at organisationens medlemmer kan identificere sig med organisationen. 
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I forståelsen af organisationsidentitet vælger vi at følge Hatch og Schultz (2002), som med 

henvisning til blandt andre Albert og Whetten har konceptualiseret organisationsidentitet 

baseret på George Herbert Meads (1934) teori om individets identitetsdannelse (Hatch & 

Schultz 2002:993). 
 

 

Figur 2.1. Meads identitetssamtale. Inspireret af Hatch & Schultz (2007:49) 
 

Ifølge Mead (1934:202-205) opstår identitet som en social proces og består grundlæggende af to 

faser, som han betegner ’mig’ og ’jeg’. ’Mig’et’ er individets opfattelse af sig selv, baseret på de 

karakteristika og den adfærd andre tillægger det, mens ’Jeg’et’ opstår, når individet selv 

begynder at tage ejerskab over og definere sig selv ud fra bestemte karakteristika og adfærd 

(Hatch & Schultz 2008:48). ’Jeg’et’ kan modsætte sig, tilpasse sig eller forhandle med ’Mig’et’, 

men uanset hvad vil en vedvarende ”samtale” finde sted imellem de to igennem hele individets 

levetid. Det er i denne samtale, at identitet opstår, hvilket betyder, at identiteten formes og 

omformes konstant gennem hele livet, efterhånden som ’Mig’et’ får nye input til hvilke ’Jeg’et’ 

formulerer nye svar (Hatch & Schultz 2009:119). 

 

Hatch og Schultz (2009:119) argumenterer for, at de identitetsprocesser, der finder sted på 

individniveau, er de samme som dem, der finder sted på organisationsniveau – dog langt mere 
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komplekse grundet det høje antal og variation af mennesker, som deltager i identitetssamtalen. I 

deres analogi opstår organisationens ‘Mig’ når dens medlemmer antager det image, som 

organisationens ”andre” (eksempelvis eksterne stakeholdere) har af virksomheden. I Hatch og 

Schultz’s definition af image ligger en skelnen mellem organisationens faktiske image, dvs. 

eksterne stakeholderes overordnede indtryk af organisationen, og det som Dutton et al. 

(1994:248) kalder ’opfattet eksternt image’ (herefter ‘opfattet eksternt image’), dvs. 

organisationens medlemmers egen opfattelse af  omverdenens indtryk af organisationen, samt 

en antagelse om, at begge typer image bringes ind i identitetsprocessen via den øgede adgang til 

og eksponering af organisationer i dag (Hatch & Schultz 2002:995). 

 

Som analogi til ’Jeg’et’ benytter Hatch og Schultz (2002:996) organisationens interne kultur. 

Kultur defineres her som ”de uudtalte organisationsforståelser (eksempelvis antagelser,  opfattelser og 

værdier) som kontekstualiserer meningsdannende bestræbelser, inklusive interne selv-definitioner” (Hatch & 

Schultz 2002:996). Denne definition på kultur lægger sig op ad Schein’s (2010:14) forståelse af 

kultur som et fænomen, der befinder sig under overfladen, og som har stor indflydelse på 

organisationens medlemmer, men som er usynligt og i høj grad ubevidst. 

 

Lige som individets identitet, ifølge Mead, opstår i relationen mellem både interne og eksterne 

selvdefinitioner, argumenterer Hatch og Schultz (2002:997) for, at organisationers identitet 

opstår i relationen mellem kultur og image. 

 

Hatch og Schultz (2002:998) har på denne baggrund konceptualiseret organisationers 

identitetsdannelse i nedenstående ’Organizational Identity Dynamics Model’. 
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Figur 2.2. ’Organizational Identity Dynamics Model. Egen tilvirkning. 

 

Modellen illustrerer forholdet mellem kultur, identitet og image på to måder: For det første er 

spejlingen af organisationens identitet i dens image, og refleksion over ”hvem vi er” en 

illustration af, hvordan image påvirker kultur. Denne proces beskrives også af Dutton et al. 

(1994:148,150) som siger, at ’opfattet eksternt image’ fungerer som et spejl, i hvilket 

omverdenens syn på organisationen reflekteres tilbage til dens medlemmer og påvirker disses 

identifikation med organisationen. For det andet er udtryk for kulturelle opfattelser i 

organisationens ‘identitetsberetninger’’ og brugen af disse til at påvirke andre en illustration af, 

hvordan kultur påvirker image (Hatch & Schultz 2002:998). Det vil med andre ord sige, at 

identitetssamtalen mellem organisationens ’Jeg’ og ’Mig’ betyder, at organisationens 

medlemmer lytter til og reagerer på organisationens eksterne stakeholdere, som omvendt lytter 

til og reagerer på organisationens medlemmer (Hatch & Schultz 2008:50). Når en organisations 

’Jeg’ formår at reagere autentisk på indflydelsen fra andre, er der balance i identitetssamtalen, og 

organisationen har et solidt fundament at bygge et stærkt corporate brand på i 

overensstemmelsen mellem dens kultur og det image, som dens stakeholdere kommunikerer. 

Omvendt vil en identitetssamtale, som tipper for meget i den ene eller den anden retning, have 

negative konsekvenser for organisationens identitet og i sidste ende for dens corporate brand 

(Hatch & Schultz 2009:120). 
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Hatch og Schultz (2002:1005) har identificeret de to mest almindelige konsekvenser af en 

ubalanceret identitetssamtale; narcissisme og hyper-adaptation (herefter oversat til hyper-

tilpasning). 

 

Narcissisme opstår, når en organisations identitet primært eller udelukkende bygger på dens 

kultur, med det til følge at den sandsynligvis mister sine eksterne stakeholderes interesse og 

støtte (Hatch & Schultz 2002:1006). Hyper-tilpasning er den modsatte tilstand, hvor for stort 

fokus på eksterne stakeholdere giver det eksterne image for stor magt over organisationens 

selvdefinition, og dens kulturelle arv bliver ignoreret, eller helt givet afkald på, og erstattet med 

overdrevet markedstilpasning. Konsekvensen af hyper-tilpasning er, at organisationens 

medlemmer ikke vil være i stand til at reflektere over deres identitet i relation til deres 

organisationsmæssige antagelser og værdier, og derfor må bruge organisationens image som den 

primære identitetsskabende faktor (Hatch & Schultz 2002:1010-1011). 

 

2.1.3.2. Vision-Culture-Identity Alignment Model 

Som nævnt i afsnit 2.1.3. skal udgangspunktet for en konceptualisering af corporate branding , 

ifølge Schultz (2005:48), være organisationens identitet, og hvordan denne relaterer til både det 

eksterne image og den historisk iboende virksomhedskultur. I denne forståelse opstår de 

grundlæggende dynamikker i et corporate brand i interrelationen mellem kultur, identitet og 

image og i spændingerne mellem organisationens interne og eksterne stakeholdere (Schultz 

2005:49). 

 

Hatch og Schultz (2008:11) har konceptualiseret corporate branding inden for denne tankegang 

i deres teoretiske framework kaldet ‘The Vision-Culture-Image Alignment Model’ (herefter 

VCI), ifølge hvilket en corporate brand-identitet placerer sig i en overensstemmelse mellem 

organisationens vision, kultur og image. 
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Figur 2.3. The Vision-Culture-Image Alignment Model (VCI) Egen tilvirkning. 

 

Hatch og Schultz siger her, at en konceptualisering af corporate branding også skal inkludere 

formuleringen af en strategisk vision – dvs. ledelsens aspirationer for hvilken strategisk retning 

organisationen skal bevæge sig i, og hvad den skal opnå i fremtiden. Tilføjelsen af denne 

strategiske vision for det corporate brand, og dermed et bevidst  forsøg på at påvirke 

organisationens omdømme, tilføjer altså en ledelsesmæssig retning til arbejdet med 

organisationens identitet (Schultz 2005:49). 

 

Image defineres af Schultz (2005:49) som ”det syn eksterne stakeholdere har på organisationen; 

omverdenens overordnede indtryk af virksomheden”. I definitionen af image er det derudover relevant at 

bemærke, at selvom begrebet ‘image’ i litteraturen ofte benyttes synonymt med ‘omdømme’ 

(Christensen & Morsing 2008:67), så har nogle teoretikere også foreslået en tidsmæssig 

distinktion imellem de to. Eksempelvis siger de Chernatony (1999:150), Cornelissen (2004:76) 

og Hatch og Schultz (2008:231) at image omhandler de seneste og umiddelbare opfattelser af 

organisationen og ændrer sig hele tiden, mens omdømme er mere stabilt og repræsenterer 

essensen af mange images over tid. Cornelissen (2004:76) siger derudover, at når man ønsker at 

undersøge eksterne stakeholderes holdning til organisationen, er det vigtigt at tage højde for 

denne tidsmæssige dimension ved at bede dem evaluere virksomheden generelt i stedet for at 

reflektere over et enkeltstående øjeblik (eksempelvis en krise). 

 



28/117 

Det grundlæggende princip i VCI Alignment-modellen er, at jo større overensstemmelse der er 

imellem disse tre elementer, jo stærkere er det corporate brand (Hatch & Schultz 2008:11). Hvis 

kulturen understøtter ledelsens vision for organisationens fremtid, og visionen samtidig 

stemmer overens med organisationens image, er der større sandsynlighed for, at en strategi kan 

udføres med succes (Hatch & Schultz 2009:121). Omvendt kan såkaldte ‘gaps’ (herefter oversat 

til ‘uoverensstemmelser’) mellem enkelte eller alle elementer pege på et svagt brand, og kan i 

værste fald føre til tab af troværdighed og et skadet omdømme (Schultz 2005:50 og Hatch & 

Schultz 2008:12). 

 

Ifølge Hatch & Schultz (2008:51) har identitetssamtalen direkte indflydelse på 

overensstemmelsen mellem elementerne i VCI Alignment-modellen grundet identitetens evne 

til at skabe eller ødelægge overensstemmelsen mellem kultur og image (jf. afsnit 2.1.3.1.). 

 

På samme måde kan en uoverensstemmelse mellem kultur og vision opstå, hvis medarbejderne 

ikke bakker op om den strategiske retning som ledelsen har sat for organisationen (Schultz 

2005:51). Dette kan skyldes at visionen bliver anset for at være for ambitiøs af medarbejderne, 

eller at den ikke er tilstrækkeligt rodfæstet i organisationens kulturarv. Konsekvenserne af en 

uoverensstemmelse mellem vision og kultur kan, ifølge Schultz (2005:51) spænde fra de-

motivation til decideret modvilje blandt medarbejderne. 

 

Derudover kan en uoverensstemmelse mellem vision og image opstå, hvis eksterne 

stakeholdere oplever organisationen på en markant anderledes måde, end hvad ledelsen har 

tænkt. Konsekvenserne af en uoverensstemmelse mellem vision og image kan, ifølge Hatch og 

Schultz (2008:74), være, at ledelsen bevæger organisationen i en retning, som ikke harmonerer 

med kunder og forbrugeres ønsker og præferencer. 

 

Hatch og Schultz (2008:74) understreger desuden, at fordi VCI Alignment-modellen udgør et 

dynamisk system , der definerer organisationen, kan en uoverensstemmelse mellem to af 

modellens elementer ikke isoleres fra de andre - dvs. at et en uoverensstemmelse i et område af 

modellen i de fleste tilfælde vil føre til uoverensstemmelser i de andre. 
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Som udgangspunkt vælger vi at tilslutte os den anden bølges forståelse af corporate branding. 

Dog er denne definition af corporate branding også blevet mødt af kritik, som vi finder det 

relevant at inddrage for at kunne imødegå eventuelle svagheder i vores teoretiske ramme. Det 

vil vi gøre i det følgende afsnit. 

 

2.1.3.3. Kritik af integrationstanken 

Ideen om at ‘kommunikere som én samlet krop’, også kaldet  ‘integreret kommunikation’, som en 

måde at ” udvikle og præsentere virksomheden som et samlet mærke, et såkaldt corporate brand” 

(Christensen & Morsing 2008:48) er ifølge Christensen og Morsing (2008:86) blevet en central 

ledelsesdiskurs i mange af nutidens organisationer som følge af den anden branding-bølge 

beskrevet i det foregående afsnit. Christensen og Morsing (2008), Christensen et al. (2009) og 

Cornelissen et al. (2012) fremfører en række kritikpunkter af corporate branding i sin 

nuværende form, som vi vil redegøre for i det følgende. 

 

Først og fremmest sætter Christensen og Morsing (2008:92) og Christensen et al. (2009:211) 

spørgsmålstegn ved det mulige i den grundlæggende tanke bag corporate kommunikation - at 

organisationen kan antage et såkaldt ”privilegeret perspektiv”, hvorfra den kan overskue og 

kontrollere alle sine kommunikationsaktiviteter og budskaber som et samlet og integreret hele. 

Ifølge Christensen et al. (2009:212) er et sådant perspektiv ikke muligt, fordi ingen nogensinde 

”møder” en organisation i sin helhed – hverken interne eller eksterne stakeholdere – og ingen 

vil derfor være i stand til at beskrive organisationen som en helhed. Det betyder, at 

kommunikative fremstillinger af organisationen, eksempelvis det corporate brand, altid vil være 

præget af indholdsmæssige valg og fravalg, og derfor altid kun vil være delvist fyldestgørende. 

Samtidig vil disse fremstillinger, ifølge Christensen og Morsing (2008:93), sædvanligvis være 

autoriseret og formuleret af organisationens ledelse, og integreret kommunikation bliver 

dermed, ifølge Christensen et al. (2009:212), et spørgsmål om, hvem der har magten til at 

definere, hvor grænserne for integration skal gå, og hvilke elementer der skal indgå i en 

fremstilling af organisationen. Dermed opstår der en øget risiko for, at de foretagne valg 

fremmedgør visse grupper af interne eller eksterne stakeholdere (Christensen et al. 2009:212). 
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Christensen og Morsing (2008:111) udfordrer desuden det faktum, at dialogbegrebet er blevet 

en central dimension i integrationstanken som følge af stakeholdernes øgede krav om 

gennemsigtighed og involvering  - en udvikling man i øvrigt også ser inden for eksempelvis 

stakeholderteori, hvor forholdet til og interaktionen med alle virksomhedens stakeholdere har 

fået fornyet opmærksomhed (Freeman, Harrison & Wicks 2008:3-5), og inden for CSR-

kommunikation hvor dialog også bliver fremhævet som centralt og vigtigt (Morsing & Schultz 

2006:328). Ifølge Christensen og Morsing er dialog blevet en standardløsning for mange 

organisationer, fordi dialog signalerer åbenhed og villighed til at lytte til sine stakeholdere og til 

at tage hensyn til deres ønsker og behov. Dog stiller Christensen og Morsing (2008:113) sig 

tvivlende over for det mulige i at forene reel dialog med den grad af kontrol som integreret 

kommunikation forudsætter, og om forestillingen om dialog som følge deraf i stedet kommer til 

at handle om at legitimere sin adfærd og begrænse kritik på en måde, der bevarer så meget af 

organisationens kontrol som muligt. 

 

Derudover kritiserer Christensen og Morsing (2008:88-89), Christensen et al. (2009:213) og 

Cornelissen et al. (2013:1098) corporate communication-begrebet for, i sin nuværende form, at 

være for afsenderorienteret, idet det ikke tager højde for, at selvom man kan ensrette sin 

kommunikation omkring ét samlende udtryk, så har man ikke mulighed for at styre effekten af 

den kommunikation på sine stakeholdere. Samtidig anfægter de ideen om, at en ensartet 

eksponeringsmetode også sikrer ensartethed i modtagelsen (Christensen & Morsing 2008:89), 

fordi måden, hvorpå corporate budskaber bliver modtaget og opfattet, altid vil tage 

udgangspunkt i modtagerens egen livsverden, og derfor ikke kan planlægges og styres af 

afsenderen (Christensen et al. 2009:213). Og hvis modtagelsen af virksomhedens budskaber 

ikke stemmer overens med hensigten, mister integrationstanken sin mening (Christensen & 

Morsing 2008:89). 

 

Cornelissen et al. (2012:1097-1098) kritiserer i denne forbindelse især modeller der fokuserer på 

“gap”-analyse som et værktøj til at identificere og adressere uoverensstemmelser i corporate 

brands (eksempelvis Hatch & Schultz’s VCI-model, jf. afsnit 2.1.3.2.) for at se modtagere – 

interne såvel som eksterne - som passive mål, og ikke som aktive og kreative medspillere i 
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skabelsen af brandet. Christensen et al. (2009:214) gør ligeledes opmærksom på, at nutidens 

stakeholdere i langt højere grad end tidligere har mulighed for at vælge og vrage mellem brands 

og budskaber, som de kan fortolke og manipulere til at passe til egne formål, og at forsøg på at 

kontrollere eller begrænse disse fortolkninger vil blive mødt med mistro. 

 

Cornelissen et al. (2012:1098) opfordrer i stedet til at tage det de kalder et ’kommunikation som 

konstitutiv’-perspektiv på arbejdet med integreret kommunikation. Dette perspektiv sætter 

fokus på relationerne mellem en organisation og dens stakeholdere, og på hvordan disse 

italesætter organisationer og tilskriver dem mening, og anerkender endvidere, at 

identitetsdannelse er en grundlæggende relationel og social proces. Cornelissen et al. 

(2012:1100) henviser her til ’Organizational Identity Dynamics’-modellen af Hatch & Schultz 

(jf. afsnit 2.1.3.1.), men understreger samtidig, at den relationelle dimension i 

identitetsdannelsen skal forankres i de faktiske begivenheder og kommunikative situationer, der 

opstår imellem aktører i identitetssamtalen, snarere end i abstrakte fremstillinger af 

organisationsidentiteten. 

 

Ser man nærmere på den seneste udvikling inden for corporate branding-litteraturen, vil man 

dog opdage, at noget af denne kritik allerede er forsøgt imødegået af blandt andre Majken 

Schultz og Mary Jo Hatch i deres seneste arbejde med corporate branding. Dette vil vi uddybe i 

det følgende afsnit. 

 

2.1.4.  Tredje  bø lge  -  f ra corporate  branding t i l  enterpr ise  branding 

Brandingbegrebet er under stadig og konstant udvikling, og Hatch og Schultz (2008) har 

allerede identificeret en tredje brandingbølge, som udspringer af en tid, hvor det som Hatch og 

Schultz (2007:59) betegner ‘stakeholderkapitalisme’ er fremherskende, og hvor magtbalancen i 

virksomheder har ændret sig. Stakeholdere stiller højere krav til virksomheder end nogensinde 

før, og deres indflydelse påvirker identiteten på de virksomheder, som de henvender sig til 

(Hatch & Schultz 2008:206). 
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Hvor den anden bølge satte øget fokus på alle virksomhedens interne stakeholdere, men dog 

stadig så kunder og potentielle kunder som de primære eksterne stakeholdere, omfatter den 

tredje bølge samtlige interne og eksterne stakeholderes interesser og forventninger – dvs. både 

leverandører, investorer, medarbejdere, lokalsamfund og et voksende antal globale NGO’er - 

og en endnu højere grad af inddragelse og aktivering af disse stakeholdere igennem det 

corporate brand (Hatch & Schultz 2008:206). Hatch og Schultz (2009:118) vælger at betegne 

den tredje brandingbølge ‘enterprise branding’ for at markere et skift væk fra den mere 

organisationsfokuserede betegnelse ’corporate branding’ og for at indikere, at branding ikke 

længere blot skal ses som et værktøj til bedre ledelse eller bedre bundlinje, men at brands 

vurderes og fortolkes af alle, som de kommer i berøring med (Hatch & Schultz 2009:118).  

 

Skiftet til enterprise branding kan, ifølge Hatch og Schultz (2007:59-60), ses som en konsekvens 

af, at vi befinder os i en tid, hvor mange stemmer vil deltage i identitessamtalen, og derved 

forme og præge corporate brands gennem et utal af kommunikationskanaler, både direkte og 

indirekte og gennem både traditionelle og nye medier. Samtidig var mange virksomheder ved 

starten af det 21. århundrede kommet til den erkendelse, at i en i stigende grad 

netværksforbundet verden kan en medarbejder i princippet også tilhøre op til flere af 

ovennævnte eksterne stakeholdergrupper. Det betyder, at medarbejdere kan bringe viden om 

virksomheden med sig ud over virksomhedens egne grænser, og dermed øge virksomhedens 

blottelse for omverdenen yderligere (Hatch & Schultz 2009:118; Hatch & Schultz 2002:990). 

 

I enterprise branding er vision i lige så høj grad et resultat af identitetsdynamikker, som den er 

bidrag til dem, men selvom vision fra en ledelsesmæssig synsvinkel er lettere at håndtere, er den 

nødt til at være en del af identitetssamtalen, hvis den skal have nogen reel og vedvarende 

indflydelse (Hatch & Schultz 2009:121). Det vil med andre ord sige, at ledelsen er nødt til at 

interagere med både interne og eksterne stakeholdere for at kunne formulere en strategisk 

vision, som medarbejderne kan og vil arbejde hen imod, og som eksterne stakeholdere forstår 

og bakker op om (Hatch & Schultz 2008:227; Hatch & Schultz 2009:121). Af den årsag 

argumenterer Hatch og Schultz (2009:118) for, at det i enterprise branding er vigtigere end 
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nogensinde med strømlinet og autentisk kommunikation til samtlige af virksomhedens 

stakeholdere. 

 

Dette gælder især i forbindelse med subbranding-aktiviteter, der finder sted i de enkelte 

afdelinger i organisationen - eksempelvis employer branding som en del af organisationens HR-

aktiviteter. Hatch og Schultz (2009:117) fremhæver employer branding som et eksempel på en 

aktivitet, som kan føre til fragmentering af det corporate brand, hvis den udføres uafhængigt at 

organisationens øvrige brandingaktiviteter. Dette er specielt relevant i udformningen af 

målrettet budskabskommunikation, fordi hvis en person tilhører op til flere stakeholdergrupper, 

kan der opstå risiko for, at vedkommende bliver mødt med modstridende budskaber fra 

organisationen (Hatch & Schultz 2009:118). 

 

Ifølge Hatch og Schultz (2009:123) præsenterer skridtet til tredje bølge-branding et paradoks; 

organisationer skal på den ene side kunne kontrollere deres brand-budskaber, og på den anden 

side være i stand til dele magten til at kommunikere om brandet med sine stakeholdere. Hatch 

og Schultz (2009:123) argumenterer i denne forbindelse, at selvom det er vigtigt at 

organisationens stakeholdere kender det officielle brand-budskab, er det urealistisk at antage, at 

de ikke kommer til at fortolke det på deres egen måde. For det første fordi fremkomsten af nye 

digitale medier gør det svært at bevare en ensartet eksponeringsmetode, og for det andet fordi 

påtvungne budskaber fra organisationen aldrig kan medvirke til en dynamisk identitetssamtale. I 

stedet er organisationen nødt til at anerkende og respektere, at alle interne og eksterne 

stakeholdere tager aktiv del i den identitetssamtale, som skaber dens brand (Hatch & Schultz 

2009:123). 

 

Man kan her, i linje med Christensen og Morsings kritik af corporate branding (jf. afsnit 

2.1.3.3.), stille spørgsmålstegn ved, i hvor stort omfang det er muligt at inddrage alle 

organisationens stakeholdere i dialogen om, og definitionen af, det corporate brand og samtidig 

bevare den grad af kontrol, som det kræver at sikre strømlinet og autentisk kommunikation til 

de samme stakeholdere. Specielt taget i betragtning, at denne tredje brandingbølge inddrager en 

endnu større gruppe af stakeholdere, end den anden bølge gjorde. Hatch og Schultz 
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præsenterer da heller heller ikke som sådan en ny teoretisk ramme, men snarere en erkendelse 

af et behov for en rekonceptualisering af brandingbegrebet på baggrund af teknologiske og 

samfundsmæssige udviklinger. Alligevel mener vi, at begrebet ‘enterprise branding’ rummer 

nogle vigtige overvejelser, som vi finder det relevant at tage med ind i vores videre diskussion. 

 

Først vil vi dog vende blikket mod en anden gren af brandinglitteraturen, nemlig employer 

branding, som til trods for at være udsprunget af den anden brandingbølge har udviklet sig 

delvist uafhængigt af corporate branding, omend i nyere tid også med påvirkning fra 

organisationsteorien. 

 

Vi vil i det følgende afsnit gøre rede for udviklingen inden for employer branding med henblik 

på i sidste ende at kunne bygge bro imellem førende teori inden for henholdsvis employer 

branding og corporate branding. 

 

2.2. Employer branding 

Employer branding udspringer, af den anden branding-bølge, og er et interessant felt, som, på 

trods af manglende akademisk research, benyttes flittigt i praksis (Lievens, Van Hoye & Anseel 

2007:48; Backhaus & Tikoo 2004:501-502). Begrebet ‘employer brand’ opstod i 1990erne på 

grund af demografiske og økonomiske ændringer. Et eksempel på dette fokus er McKinsey 

Quarterly publikationen “The war for talent” som konkluderede, at “Virksomheder står overfor en 

krig om ledelsestalenter, som vil blive et definerende kendetegn ved konkurrencesituationen i de kommende 

årtier” (Chambers et al. 1998:46). 

 

Siden da har employer branding-litteraturen været præget af et stort fokus på den demografiske 

udvikling som medfører mindre årgange og dermed færre potentielle medarbejdere (Barrow & 

Mosley 2005; Lodberg 2010). Samtidig argumenterer Barrow og Mosley at employer branding 

ikke kun vil være relevant i tider med mangel på arbejdskraft, men at employer branding får et 

nyt potentiale i tider med økonomisk tilbagegang, hvor der er større konkurrence om ledige 

job. I Barrow og Mosleys optik handler det nemlig ikke blot om at tiltrække og fastholde 

medarbejdere af høj kvalitet, det handler om at sikre fastholdelse og tiltrækning af de rette 
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medarbejdere - dvs. dem som passer ind i virksomheden (2005:104). Dette er en aktuel pointe 

set i lyset af den globale finanskrise og de seneste fem år hvor ledigheden har været stigende. 

 

Dette er i tråd med det fokus, som der igennem de senere år har været på redefineringen af 

konceptet ‘employer branding’ i form af et skifte fra traditionel produktbranding-tankegang, til 

et perspektiv, som i højere grad er inspireret af organisationsteoretikernes indtog i branding-

disciplinen. 

 

I dette afsnit beskrives først oprindelsen af begrebet ‘employer branding’, hvorefter der 

fokuseres på udviklingen af forholdet mellem organisationsidentitet, organisationsidentifikation 

og employer branding for derigennem at kaste lys over udviklingen af begrebet employer 

branding. 

 

2.2.1.  Begrebets  opr inde lse  

Begrebet ’employer brand’ blev først præsenteret af Simon Barrow i 1990 (Barrow & Mosley 

2005:7), og blev efterfølgende defineret som et akademisk fænomen på følgende måde: 

 

”Den samlede pakke af funktionelle, økonomiske og psykologiske fordele og attributter som er tilknyttet en 

ansættelse og identificeret med den ansættende virksomhed” (Ambler & Barrow 1996:187). 

 

Et employer brand består således af funktionelle, økonomiske og psykologiske fordele eller 

attributter, som henholdsvis består af medarbejderudviklingsaktiviteter, løn og økonomiske 

fordele samt følelser - eksempelvis følelsen af at høre til og oplevelsen af retning og formål 

(Ambler & Barrow 1996:187). Værdien af disse, og dermed værdien af employer brandet, 

afhænger af den værdi, medarbejdere og potentielle medarbejdere tillægger attributterne, og 

hvorvidt virksomheden formår at differentiere sig med disse attributter (Ibid:188). Denne 

definition synes at være inspireret af produktbranding-tankegangen, som blandt andre David A. 

Aaker (1996) er eksponent for. Eksempelvis taler Aaker om det at tillægge produkter rationelle 

og psykologiske fordele (1991:118-120). 
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Således satte Ambler og Barrow, med deres definition af employer branding som et nyt 

akademisk fænomen, fokus på forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder og ikke mindst på 

de elementer og attributter, som dette forhold skaber (Ambler & Barrow 1996:187). Samtidig 

forsøgte Ambler og Barrow, med præsentationen og definitionen af konceptet ‘employer 

branding’ at kombinere kultur, intern markedsføring og omdømme. Koncepter som, ifølge 

Ambler og Barrow, har det til fælles, at alle anerkender vigtigheden af de uhåndgribelige 

elementer, som skabes i feltet mellem virksomhed, medarbejdere og den identitet, som 

medarbejderne viser omverdenen (Ambler & Barrow 1996:190). 

 

2.2.2.  Et fæl l es  udgangspunkt:  Dif f erent i er ing og ident i f ikat ion  

Et fællestræk i employer branding-litteratur fra 1996 til 2010 er, at identifikation og 

differentiering af organisationen som arbejdsplads er et centralt element.  Eksempelvis 

definerer Backhaus og Tikoo employer branding som ”den proces det er at opbygge en genkendelig og 

unik identitet som arbejdsgiver og gøre employer brandet til et virksomhedsbegreb, som differentierer 

organisationen fra dens nærmeste konkurrenter” (Backhaus & Tikoo 2004:502). Ligeledes beskriver 

Edwards, at et centralt mål med employer branding er at sikre, at organisationen er genkendelig 

og attraktiv (2010:8). 

 

Dette fokus på unikke karakteristika, hvis formål er at differentiere virksomheden fra 

konkurrerende arbejdspladser, bliver, ifølge Edwards, også præsenteret under betegnelserne 

’value proposition’, ’employer value proposition’ og ’unique organisational value proposition 

(2010:7), og kan, i lighed med Ambler & Barrows definition af employer brandet, summeres op 

som den ‘pakke af fordele’, som en ansættelse i en virksomhed medfører. Hvor disse 

definitioner er præget af produktbranding, præsenterer Edwards begrebet ’employment 

experience’ (forstået som den samlede oplevelse en medarbejder har med en organisation som 

arbejdsplads), som består i, at selvom forskellige medarbejdere ofte vil have forskellige 

oplevelser med en arbejdspladskultur, så vil det alligevel være muligt at identificere og brande 

en fælles ’employment experience’, som skabes af håndgribelige såvel som uhåndgribelige 

attributter og fordele (Edwards 2010:6-7). 
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2.2.3.  Organisat ions ident i t e t  og  organisat ions ident i f ikat ion 

Dette afsnit beskæftiger sig med udviklingen mod et koncept, som fusionerer hidtidig employer 

branding-teori og organisationsteori. Først præsenteres Kristin Backhaus og Surinder Tikoos 

teoretiske ramme for employer branding fra 2004. Derefter præsenteres de Filip Lievens, Greet 

Van Hoye og Frederik Anseels ramme for en sammenhæng mellem organisationsidentitet og 

organisationens tiltrækningskraft fra 2007. Slutteligt præsenteres Martin R. Edwards’ 

litteraturgennemgang fra 2010, som har til formål at skabe et nyt teoretisk fundament for 

employer branding ved at inkludere organisationsteori. 

 

Dette fokus resulterer i, at anerkendte employer branding-artikler og -teorier er udeladt af 

præsentationen. Eksempelvis Mosley (2007) og Punjaisri og Wilson (2007), hvis fokus i 

employer branding især er at påvirke medarbejdere, til at levere brand-løfter til nuværende og 

potentielle kunder.  Fælles for employer branding-litteraturen med dette fokus er, at den især er 

inspireret af marketing-litteraturen og dennes produktfokuserede tilgang til branding. Da vores 

fokus primært tager afsæt i organisationsteorien, vil ovenstående teoretikere ikke være en del af 

nedenstående beskrivelse af udviklingen, som fusionerer employer branding-teori og 

organisationsteori. 

2.2.3.1. Intern organisationsidentitet og -identifikation samt ekstern person-organisation-fit 

Backhaus og Tikoo argumenterer, at “en stor del af styrken ved branding ligger i brandets symbolske 

magt” (2004:506). Fordi et employer brand kan beskrive symbolske og uhåndgribelige fordele og 

attributter (Ibid:506), hjælper det nuværende og potentielle medarbejdere til at forme 

associationer omkring organisationen som arbejdsplads. 

 

Backhaus og Tikoo definerer, med henvisning til Albert og Whettens definition (j.f. afsnit 

2.1.3.1.), organisationsidentitet som den kollektive opfattelse af hvem og hvad virksomheden er 

(Backhaus & Tikoo 2004:509). I lighed med organisationsidentitet beskrevet i afsnit 2.1.3.1., 

beskriver Backhaus og Tikoo hvordan identiteten konstrueres internt i virksomheden, som et 

resultat af organisationsmedlemmernes interaktioner med interne og eksterne stakeholdere 

(Ibid:509). 
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Organisationsidentitet er, ifølge Backhaus og Tikoo, forbindelsen mellem employer branding 

og medarbejderloyalitet (2004:510). Denne forbindelse forklares med en henvisning til Dutton, 

Dukereich og Harquails definition af organisationsidentifikation, som “i hvor høj grad et 

organisationsmedlem definerer sig selv ud fra de samme attributter som han eller hun mener definerer 

organisationen” (Dutton et al. 1994:239). Backhaus og Tikoo argumenterer i denne sammenhæng, 

at medarbejdere vil søge at identificere sig med organisationen, såfremt de oplever 

organisationens identitet som attraktiv og unik. 

 

Forbindelsen mellem employer branding og medarbejderloyalitet opstår således ved, at 

organisationen via employer branding kan påvirke organisationsidentiteten og 

organisationskulturen (2004:508), og derved styrke medarbejdernes identifikation med 

organisationen. Organisationsidentifikation skaber medarbejderloyalitet og engagement (Ibid: 

509-510). Medarbejderloyalitet består i Backhaus og Tikoos teoretiske definition i et 

engagement i organisationen og ikke mindst i organisationens employer brand - også i svære 

tider, når omstændigheder ellers ville få mindre loyale medarbejdere til at overveje at skifte 

arbejdsplads (Ibid:508-509). 

 

Dermed kan employer branding, ifølge Backhaus og Tikoo, påvirke organisationens identitet og 

derved styrke medarbejdernes identifikation med og loyalitet mod organisationen (2004:508-

510). 

 

For at forstå det eksterne element af employer branding, nemlig tiltrækning af potentielle 

medarbejdere, præsenterer Backhaus og Tikoo begrebet ‘employer brand associationer’. Et 

begreb inspireret af David A. Aakers definition af brand associationer som “det som i 

hukommelsen forbindes med et brand” (1991:109), eller, ifølge Backhaus og Tikoo, de tanker, ideer 

og følelser som et brand vækker hos nuværende og potentielle medarbejdere (2004:505). Ifølge 

Backhaus og Tikoo kan virksomheder påvirke disse associationer med employer branding. 

Employer branding er dog ikke det eneste, der påvirker disse employer brand associationer. De 

baseres også på andre informationskilder uden for organisationens kontrol (Ibid:506), såsom 

nyhedsmedier og ‘word of mouth’. Her er det desuden relevant at tilføje, at Backhaus og Tikoo 
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også ser organisationens employer brand som afhængig af organisationens omdømme, som vi 

definerede i afsnit 2.1.3.2. (2004:8-9). 

 

Disse employer brand associationer påvirker organisationens ‘employer brand image’, eller 

image som arbejdsgiver. Employer brand image kan, i forlængelse af Ambler og Barrows tidlige 

definition af employer branding, beskrives som fordele og attributter af symbolsk eller 

funktionel karakter (Backhaus & Tikoo 2004:505). Organisationens employer brand image 

påvirker dens tiltrækningskraft på potentielle medarbejdere, og er altså eksternt orienteret. Det 

er altså med udgangspunkt i brand associationer, og dermed organisationens employer brand 

image, at potentielle medarbejdere vælger at søge job i en given organisation; jo større 

overensstemmelse der er, mellem de associationer potentielle medarbejdere har til en 

organisation og deres egne behov, personlighed og værdier, jo større er chancen for, at de søger 

job i virksomheden (Ibid:505-506). Dette betegnes også ‘person-organisation-fit’ (Ibid:506). 

 

For at skabe opmærksomhed om en organisation som arbejdsgiver, og derigennem skabe 

person-organisation-fit, kommunikerer organisationer, jf. afsnit 2.2.2., om fordele og attributter, 

som er unikke og differentierer dem fra de nærmeste konkurrenter. Denne kommunikation 

beskriver, ifølge Backhaus og Tikoo, samtidig virksomhedens hensigter som arbejdsgiver, og 

derfor kan kommunikationen opfattes som en slags løfte (2004:507). Med henvisning til Rossau 

(2001) argumenterer Backhaus & Tikoo, at det er igennem sådanne løfter, udformningen af den 

psykologiske kontrakt starter. Dermed inddrager Backhaus og Tikoo begrebet ‘den 

psykologiske kontrakt’, og definerer det, men henvisning til Rossau, som værende “subjektive 

opfattelser vedrørende en udvekslingsaftale mellem et individ (...) og den ansættende virksomhed og dens 

repræsentanter” (Backhaus & Tikoo 2004:507; Rossau 2001:512). 

 

Netop denne kontrakt-tilgang viser vigtigheden af, at employer branding-indsatsen giver et 

realistisk og komplet indblik i organisationen og i organisationskulturen (Backhaus & Tikoo 

2004:507-508). Ved uoverensstemmelser mellem den psykologiske kontrakt og organisationens 

virkelighed er der risiko for utilfredse medarbejdere med intentioner om at stoppe og, som 

konsekvens, stor personaleomsætning (Backhaus & Tikoo 2004:507-508). 
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2.2.3.2. Mod en fælles ramme: identifikation og tiltrækning 

Lievens et al. præsenterer, hvad de selv beskriver som et første skridt i retning mod en fælles 

ramme for de to teoriretninger inden for organisationsidentitet og employer image (2007:46,54). 

Employer image benyttes synonymt med ‘organizational attraction’ (herefter oversat til 

‘organisationens tiltrækningskraft’) (2007:46). 

 

Denne tilgang har udgangspunkt i Dutton, Dukerich og Harquails (1994) sondring mellem 

medarbejdernes egne opfattelser af hvad organisationen står for, som beskrives som ‘perceived 

organisational identity’ (herefter ‘opfattet organisationsidentitet’), og medarbejdernes opfattelse 

af andres opfattelse af organisationens image kaldet ’opfattet eksternt image’ (Lievens et. al 

2007:46). Se i øvrigt definitionen i afsnit 2.1.3.1. Ifølge Lievens et al. er ‘opfattet eksternt image’ 

vigtigt for medarbejderne, fordi det beskriver medarbejdernes vurdering af, hvordan 

udefrakommende opfatter dem på baggrund af deres medlemskab af organisationen (2007:46). 

‘opfattet organisationsidentitet’, derimod, relaterer til det, som medarbejdere ser som "centralt, 

karakteristisk og vedvarende" ved deres organisation som arbejdsplads (2007:46). Denne definition 

henleder tankerne til Albert & Whettens definition af organisationsidentitet (jf. afsnit 2.1.3.1.). 

Lievens et al. argumenterer, at ‘opfattet organisationsidentitet’ og ‘opfattet eksternt image’ er 

relateret til organisationsidentifikation (2007:47,49,54). I undersøgelsen, hvis kontekst er den 

belgiske hær (Ibid:49), lykkedes det dog kun at påvise at ‘opfattet eksternt image’ er positivt 

forbundet med organisationsidentifikation, da tesen angående sammenhæng mellem ‘opfattet 

organisationsidentitet’ og identifikation kun delvist støttes af de empiriske resultater (Ibid:54). 

Endelig argumenterer, og påviser, Lievens et al., at der er positiv sammenhæng mellem 

udefrakommendes opfattelse af organisationens image og organisationens tiltrækningskraft 

(Ibid:9-52). 

 

Dette hænger sammen med begrebet ‘person-organisation-fit’ beskrevet i afsnit 2.2.3.1., da 

Lievens et al., med henvisning til social identitetsteori, argumenterer, at personlig identitet og 

selvværd til dels er bestemt af medlemskab af sociale organisationer såsom arbejdsplads eller 

specifikke arbejdsgrupper (Lievens et al. 2007:45). 
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Netop forbindelsen til person-organisation-fit viser sammenhængen mellem employer image og 

identitet. Lievens et al argumenterer, at det er essentielt at tænke identitet og employer image 

sammen for at sikre sammenhæng og overensstemmelse mellem det, der kommunikeres for at 

tiltrække potentielle medarbejdere, og det der opleves i organisationen (2007:46). 

 

Lievens et al. har således, uden at definere et nyt teoretisk grundlag men med udgangspunkt i to 

forskellige akademiske felter, fokus på den interne såvel som den eksterne komponent af 

employer branding og sammenhængen mellem disse (2007:49). Endvidere foreslår Lievens et al. 

at ‘den instrumentelle-symbolske ramme’ benyttes som fælles ramme for forståelsen af 

stakeholderes opfattelse af organisationer - først og fremmest i forhold til nuværende og 

potentielle medarbejdere. Den instrumentelle-symbolske ramme er relevant, fordi den kan 

benyttes til at undersøge både  eksternt image, ‘perceived identity’ og ‘opfattet eksternt image’ 

(Lievens et al. 2007:54,55), og søges derfor kort defineret i det følgende afsnit. 

 

2.2.3.3. Den instrumentelle-symbolske ramme 

Den instrumentelle-symbolske ramme blev først præsenteret i 2003 af Highhouse og Lievens, 

og har ophav i samme tradition som Ambler og Barrows ‘pakke af fordele’ (Lievens et al. 

2007:48). Omdrejningspunktet for forståelsen af den instrumentelle-symbolske ramme er, at 

nuværende og potentielle medarbejdere identificerer sig med, og tiltrækkes af, virksomheder 

som arbejdsplads - ikke kun på baggrund af jobrelaterede og organisatoriske faktorer men også 

på baggrund af symbolske betydninger som associeres med organisationen (Lievens & 

Highhouse 2003:76-77; Lievens, Van Hoye & Ansel 2007:54-55). 

 

Både tiltrækning og organisationsidentifikation kan, ifølge Lievens et al. (2007), delvist forklares 

ved hjælp af instrumentelle attributter, som eksempelvis beskriver stillingen og organisationen 

med objektive, konkrete og faktuelle attributter. Eksempler på instrumentelle attributter er løn, 

bonusser, fordele, fleksible arbejdstider osv. (Lievens & Highhouse 2003 og Lievens, Van Hoye 

& Ansel 2007). Instrumentelle attributter gør det dog ikke alene. Tværtimod fremsætter Lievens 

et. al, at såfremt organisationer kun fokuserer på instrumentelle attributter, ignoreres en vigtig 

del af det, der gør organisationen attraktiv som arbejdsgiver (2007:55). Tiltrækning og 
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identifikation kan også til dels forklares ved hjælp af symbolske betydninger, som associeres 

med en organisation i form af subjektive, abstrakte og uhåndgribelige attributter og 

karakteristika (Lievens & Highhouse 2003:81; Lievens et al. 2007:48). 

 

2.2.3.4. Organisationsidentitet som det centrale i employer branding 

Næste skridt i udviklingen af forholdet mellem organisationsidentitet og employer branding er 

Martin R. Edwards. Edwards udfordrer opfattelsen af employer branding ved at argumentere, 

at employer branding ikke blot involverer håndgribelige såvel som uhåndgribelige fordele og 

attributter, som følger med en ansættelse, men også en tydeliggørelse af organisationens 

identitet (2010:7). 

 

Edwards udfordrer også Backhaus og Tikoos teori om, at employer branding kan påvirke 

organisationsidentitet og -identifikation, da han, også med udgangspunkt i Albert og Whettens 

definition, argumenterer, at organisationsidentitet er specielt relevant for ideen om employer 

branding (2010:10-11), og siger samtidig, at et centralt element i employer branding er 

identifikationen af kerneelementerne i organisationens karakter, såsom de nøgleværdier og 

bærende principper der ligger til grund for dens adfærd som en kollektiv enhed (Edwards 

2010:7). Edwards forståelse af employer branding og identitet kan bedst illustreres med 

følgende citat: 

 

“Hvor organisationer tydeliggør og præsenterer deres employer brand, antages de at præsentere deres centrale, 

karakteristiske og vedvarende kendetegn” (Edwards 2010:11). 

 

Her benyttes Albert og Whettens definition af organisationsidentitet igen (jf. afsnit 2.1.3.1.) til 

at placere organisationsidentitet som employer brandets omdrejningspunkt. I forlængelse heraf 

argumenterer Edwards, at præsentationen af organisationens identitet er en måde at 

opsummere organisationens image i et employer brand-perspektiv (2010:11). Ved at 

kommunikere om organisationens image og identitet på en måde, som hænger sammen med 

medarbejdernes opfattelse af organisationens identitet, faciliterer organisationen 

medarbejderengagement og organisationsidentifikation (Ibid:11-12). 
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Dette leder os videre til den psykologiske kontrakt. Edwards tilslutter sig, ligesom Backhaus og 

Tikoo, Rossaus definition af den psykologiske kontrakt, men i forholdet til employer branding 

er han ikke på linje med Backhaus & Tikoo, da han ikke blot anerkender at employer branding 

påvirker den psykologiske kontrakt, men i stedet definerer en gensidig påvirkning mellem den 

psykologiske kontrakt og ‘the employment experience’ (jf. afsnit 2.2.2.), eller employer brandet 

(Edwards 2010:15). Eksempelvis vil brud på den psykologiske kontrakt påvirke ‘the 

employment experience’ og dermed brandet (Ibid:15). Ligesom Backhaus og Tikoo 

argumenterer Edwards desuden, at urealistiske forventninger resulterer i intentioner om at sige 

op (2010:10). Dette understreger yderligere, hvorfor employer branding bør tage udgangspunkt 

i organisationens identitet.   

 

I forhold til employer branding-aktiviteter argumenterer Edwards, at det er nødvendigt at 

skelne mellem, hvad employer brandet kan betyde for nuværende medarbejdere og hvad det 

kan betyde for potentielle medarbejdere, fordi de nuværende medarbejdere har oplevet ‘the 

employment experience’, hvorimod potentielle medarbejdere kun har kendskab til løfterne 

præsenteret via employer branding. Derfor argumenterer Edwards, at employer branding til 

disse to grupper kan være forskellige aktiviteter (2010:15). 

 

Dermed har Edwards et bredere perspektiv på employer branding end Backhaus og Tikoo, som 

især har fokus på det eksterne element i employer branding, idet han beskriver, hvordan 

employer branding skal tiltrække og fastholde potentielle og nuværende medarbejdere. Dette 

fører til samhørighed, som motiverer nuværende og potentielle medarbejdere til at forbinde sig 

med organisationen, og det er netop denne forbindelse, som sker i form af 

organisationsidentifikation (Edwards 2010:11). Dedudover er Edwards mere vidtgående end 

Lievens et al. i forhold til definitionen af forholdet mellem organisationsidentitet og 

tiltrækningskraft, som jf. afsnit 2.2.3.2. ikke specifikt er teoretiseret i Lievens et al. Omvendt er 

Lievens et al.’s fokus på vigtigheden af sammenhæng mellem den interne og eksterne 

komponent af employer branding mere nuanceret end Edwards’ forsigtige forslag om 

mulighederne for at opdele employer branding i to aktiviteter. 
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2.2.3.5. Fælles udgangspunkt, forskellige koncepter 

På trods af et fælles udgangspunkt, og et fælles ønske om at rekonceptualisere employer 

branding i et organisationsteoretisk perspektiv, er der altså ikke enighed om hvordan ‘the 

employment experience’ skal identificeres og præsenteres. Dette synliggør udviklingen af 

employer branding, fra et felt præget af markedsføringsdisciplinen frem mod en tilgang præget 

af organisationsteori. Fælles for disse tilgange er dog at de bidrager til forståelsen af employer 

branding i et nutidigt perspektiv. Således giver ovenstående gennemgang et godt udgangspunkt 

for at gentænke employer branding i en tredje bølge-kontekst. 

 

2.3. Employer branding i et enterprise branding-perspektiv 

Tidligere studier inden for employer branding (eksempelvis Edwards) har lagt vægt på det 

vigtige i at rodfæste sit employer brand i organisationens identitet, men har ikke taget højde for, 

hvad de tendenser, der er kendetegnende for den tredje brandingbølge, har af betydning for 

identitetssamtalen, og dermed for måden man håndterer sit employer brand. 

 
Eksempelvis siger Edwards (jf. afsnit 2.2.3.4.), at employer branding til potentielle og 

nuværende medarbejdere skal foregå som to separate aktiviteter, men tager ikke i betragtning, at 

organisationer i dag har en langt mindre grad af kontrol over kommunikationen med deres 

brand (jf. afsnit om enterprise branding). 

 
Vi ønsker derfor at undersøge, om nyere teori inden for corporate branding kan bruges til at 

anskueliggøre hvordan employer branding ser ud i et “tredje bølge”-perspektiv. 

 
Konceptuelt er dette et vigtigt skridt, fordi det bygger bro mellem to strømme inden for 

branding, som har udviklet sig relativt uafhængigt af hinanden, nemlig corporate branding og 

employer branding. 

 
På et mere praktisk niveau finder vi det nødvendigt at undersøge employer branding i et 

enterprise branding-perspektiv, fordi tendenser i denne tredje brandingbølge har direkte 

indvirkning på hvor og hvordan, organisationer og stakeholdere kommunikerer om brands, 

som argumenteret af blandt andre Hatch og Schultz (Jf. afsnit 2.1.4.). Dertil kommer, at 
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Generation Y’s særlige kendetegn og digitale profil gør tankerne bag den tredje branding-bølge 

yderligere relevante. 

 
Derfor vil nærværende undersøgelse tage afsæt i Hatch og Schultz’s ‘VCI Alignment Model’ til 

at illustrere, hvordan identitetssamtalen i den tredje brandingbølge påvirker det corporate 

brand, og dermed organisationens employer brand - herunder sammenhængen mellem egen 

opfattelse af en organisations omdømme, og egen opfattelse af omverdenens opfattelse af 

samme organisations omdømme. Vi er opmærksomme på, at Hatch og Schultz bruger 

identitetssamtalen til at sige noget om en organisations nuværende medarbejdere, men vi 

vurderer, at det er muligt at benytte samme framework til at sige noget om potentielle 

medarbejdere. Ligeledes er vi opmærksomme på, at Hatch og Schultz opererer på 

virksomhedsniveau, og at vi ved at tage teorien op på sektorniveau afskærer os selv fra at 

benytte dele af teorien direkte i diskussionen af vores empiri. 

 

Derudover har vi, med udgangspunkt i Hatch & Schultz (jf. afsnit 2.1.3.1), tidligere 

argumenteret, at organisationsidentiteten danner grundlag for, i hvor høj grad en organisations 

medlemmer kan identificere sig med organisationen - herunder hvordan opfattelsen af 

organisationen påvirker identifikation og tiltrækning, også beskrevet som 'person-organisation 

fit'. Vi vil, med udgangspunkt i Lievens et al. (2007), derfor inddrage det instrumentelle-

symbolske framework til at klarlægge hvilke attributter der er bestemmende for graden af  

person-organisation-fit  mellem Generation Y’s talenter og den finansielle sektor. 
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3. Metode 

Formålet med dette kapitel er først at klarlægge, hvilket videnskabsteoretisk ståsted der ligger til 

grund for teoretiske og metodiske valg som er foretaget i arbejdet med at besvare specialets 

problemformulering. Derefter følger en redegørelse for processen med indsamling af specialets 

empiri - herunder de generelle overvejelser vi har gjort os i relation til den valgte metode. 

 

3.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 

Vores videnskabsteoretiske tilgang knytter sig hovedsageligt til en begrænset ontologisk 

socialkonstruktivisme (Collin 2012:337), som den man finder hos John R. Searle. Searle selv kalder 

sit filosofiske ståsted for ’biologisk naturalisme’ og lægger sig på mange måder op ad den 

kritiske realisme. 

 

3.1.1.  John R.  Searles  teori  om virkelighedens sociale  konstruktion 

Searle (1995:2) stiller sig som udgangspunkt kritisk over for den gren af ontologisk 

socialkonstruktivisme, som hævder, at virkeligheden i sig selv er socialt konstrueret i 

relationerne mellem mennesker, og at der dermed ikke findes en virkelighed, som er uafhængig 

af menneskelig erkendelse. Vi vil ikke gå videre i dybden med denne socialkonstruktivisme, da 

den ikke som sådan er relevant for vores problemstilling – vi er blot opmærksomme på dens 

indflydelse på det ståsted, vi bekender os til. 

 

Det er den sociale virkeligheds ontologi – dvs. sociale kendsgerninger, sociale objekter og sociale 

processer - som er genstand for Searles filosofiske overvejelser. Dog fastholder han, i lighed 

med den kritiske realisme (Jespersen 2004:145-146) samtidig eksistensen af en uafhængig, fysisk 

verden, fordi en socialt konstrueret virkelighed forudsætter en virkelighed, som er uafhængig af 

sociale konstruktioner, fordi der er nødt til at være noget, som sociale konstruktioner kan 

konstrueres af. Den socialt konstruerede virkeligheds ontologiske subjektivitet forudsætter med 

andre ord en ontologisk objektiv virkelighed, på hvilken den kan konstrueres (Searle 1995:190). 
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Særligt interessant for denne afhandling er hans sondring mellem subjektivitet og objektivitet i 

ontologisk og epistemologisk forstand. Disse vil derfor kort blive søgt redegjort for i det 

nedenstående. 

 

3.1.2.  Subjektivitet  og  objektivitet  i  ontologisk og  epistemologisk forstand 

Ifølge Searle (1995:7-9) er det afgørende for forståelsen af social ontologi - og en central del af 

hans biologiske naturalisme (Searle 2007:172) - at lave en sondring mellem subjektivititet og 

objektivitet i henholdsvis epistemologisk og ontologisk forstand. 

Epistemologisk relaterer prædikaterne ’objektiv’ og ’subjektiv’ til menneskelige vurderinger. 

Epistemologisk objektivitet omhandler, hvorvidt et udsagns rigtighed kan påvises uafhængigt af 

menneskers holdninger (eksempelvis hvor meget en bøf vejer), mens epistemologisk 

subjektivitet omhandler udsagn, hvis rigtighed afhænger af menneskers holdninger og følelser 

(eksempelvis hvor godt førnævnte bøf smager) (Searle 1995:8). 

 

I ontologisk forstand, derimod, relaterer prædikaterne ’objektiv’ og ’subjektiv’ til typer af 

genstande/enheder, som de tillægger en eksistensform. Ontologisk objektivitet omhandler 

dermed de dele af virkeligheden som eksisterer uafhængigt af menneskelige holdninger og 

følelser (eksempelvis bjerge eller molekyler), mens ontologisk subjektivitet omhandler de dele af 

verden, hvis eksistens afhænger af, hvorvidt de bliver oplevet af mennesker eller dyr 

(eksempelvis smerte) (Searle 1995:8; Searle 2006:15). Det er i denne sammenhæng vigtigt at 

understrege, at det er muligt at have epistemologisk  objektiv viden om ontologisk subjektive 

genstande, ligesom det er muligt at have epistemologisk subjektiv viden om ontologisk 

objektive genstande. 

 

3.1.3.  Det  videnskabsteoretiske  ståsteds  betydning for  specialets  udformning 

Grundet vores videnskabsteoretiske forankring i Searles filosofiske position var det nærliggende 

at forankre vores forståelse af corporate branding i organisationsteorien, idet vi ser et brand 

som en grundlæggende social og relationel konstrukt som opstår i en konstant interaktion og 

forhandling mellem en organisation og dens interessenter. At dette genspejles i vores valg af 

teoretikere ses blandt andet hos Hatch og Schultz, som argumenterer, at “... brands kan ikke 
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længere blot betragtes som finansielle aktiver, og branding som et ledelsesværktøj. Brands bliver, og er altid 

blevet, fortolket og vurderet af alle, som de er kommet i berøring med” (Hatch & Schultz 2009:118). 

 

Vores videnskabsteoretiske ståsted medfører endvidere, at vi ser opfattelser, holdninger, 

følelser m.v. som både epistemologisk og ontologisk subjektive. Det betyder, at vi i vores 

undersøgelse kun kan undersøge vores respondenters egen opfattelse af den finansielle sektors 

brand, og deres opfattelse af omgivelsernes opfattelse af den finansielle sektors brand, samt i 

hvor høj grad deres beslutninger påvirkes af deres egen opfattelse af andres opfattelse. 

 

Vi ser derudover den menneskelige erkendelse af brands som både epistemologisk objektiv og 

subjektiv afhængig af hvilken kontekst de indgår i. Således kan udsagnet “Den finansielle sektor 

har et stærkt brand” både henvise til eksempelvis et brands økonomiske værdi (epistemologisk 

objektivt) eller til et individs egen opfattelse af brandet (epistemologisk subjektivt). 

 

Ontologisk er det mest nærliggende at klassificere brands som subjektive, idet man ikke kan 

forestille sig et brand som eksisterede uafhængigt af mennesker. Dog kan det diskuteres, om et 

brand ikke også besidder visse ontologisk objektive elementer, fordi selvom et brand består af 

subjektive vurderinger, så fremstår de alligevel som reelle kendsgerninger ved verden - eller 

med Searles ord “institutionelle facts” (Searle 1995) - hvis eksistens ikke afhænger af 

menneskers individuelle vurdering af dem. Det ses eksempelvis ved de økonomiske og juridiske 

aspekter der er forbundet med corporate brands. Dette gør sig dog primært gældende for 

individuelle organisationers brands. Da dette speciale beskæftiger sig med en hel sektors 

corporate brand er den ontologiske objektivitet mere problematisk, og vi er derfor i højere grad 

afhængige af, at vores respondenter anerkender brandets eksistens. 

 

Metodisk tager vi udgangspunkt i den kritiske realisme som Searle også lægger sig op ad. Vi 

ønsker derfor ikke at lægge os fast på en bestemt metodisk tilgang, men lader i stedet vores 

genstandsfelts ontologi, samt den viden vi ønsker at opnå, ligge til grund for valget af metode 

(Jespersen 2004:145). 
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3.2. Undersøgelsesdesign 

Dette leder os videre til specialet undersøgelsesdesign, som er inspireret af Theory of Planned 

Behaviour og dennes eksplorative tilgang hvor man, ved hjælp af en standardiseret ramme, 

undersøger opfattelser af konsekvenser, normer og forventninger samt mulige fordele og 

ulemper, og kontrol over disse, ved en bestemt handling, og ikke mindst hvordan disse påvirker 

intentionen om at udføre den handling (Ajzen 1991:192). Vi har dog ikke fundet metoden 

direkte overførbar i forhold til dette speciales problemfelt og dertilhørende 

problemformulering, da vores fokus ikke er at undersøge hvorvidt målgruppen har intentioner 

om at søge job i den finansielle sektor, men i stedet hvorvidt den finansielle sektors omdømme 

påvirker sektorens muligheder for at tiltrække og fastholde målgruppen. Derfor har vi blot taget 

udgangspunkt i Theory of Planned Behaviors standardiserede metodeteoretiske ramme til 

indsamling af specialets primære empiri. 

 

3.2.1.  Metodetriangulering 

Hovedelementet i specialets undersøgelsesdesign er således en kvantitativ dataindsamling i form 

af en surveyundersøgelse, som er udviklet på baggrund af en mindre, kvalitativ forundersøgelse 

bestående af en interviewundersøgelse, som igen er lavet på baggrund af research af sekundær 

empiri. Denne form for kombination af metoder, eller metodetriangulering, er en måde hvorpå 

man kan opveje en metodes begrænsninger med en anden metodes muligheder (Andersen 

2008:164,165; Harboe 2006:34). Andersen går så vidt som at argumentere at “de fleste 

samfundsvidenskabelige undersøgelsesprojekter vil være tjent med at anvende begge typer af data” (Andersen 

2008:165). 

 

3.2.2.  Om surveys tudie t  

Ifølge Andersen er surveyen “i stand til at beskrive forskellige fænomeners udbredelse i en population og 

sammenhængen mellem forskellige fænomener” (Andersen 2008:114). Vi benytter surveystudiet til at 

opnå en generel viden om målgruppen i relation til deres opfattelse af den finansielle sektor, 

både generelt og som arbejdsplads, deres arbejdsmæssige værdier og præferencer, og deres 

informationssøgning i forbindelse med jobsøgning. Det er relevant at bemærke, at 

surveystudiet, ifølge Andersen, er karakteriseret ved at være et øjebliksbillede af et fænomen, og 
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er dermed et statisk studie (Andersen 2008:114). I forlængelse heraf er det vigtigt at bemærke, 

at vi i undersøgelsen af målgruppens opfattelse af den finansielle sektor, er interesserede i det 

stabile omdømme over tid, hvorfor vi efter Cornelissens anbefalinger, jf. afsnit 2.1.3.2., har søgt 

at  tage højde for denne tidsmæssige dimension ved at bede respondenterne evaluere 

virksomheden generelt i stedet for at spørge ind til, sektorens troværdighed, i lyset af 

eksempelvis finanskrisen. 

 

3.2.3.  Målgruppe 

Specialets målgruppe er, jf. afsnit 1.2, Generation Y’s talenter. For at undersøge denne 

målgruppe har vi samarbejdet med netværket Moment Talent, som er “et attraktivt netværk for 

talentfulde studerende og nyuddannede kandidater fra universiteter, handelshøjskoler og ingeniørhøjskoler” 

(Moment). Moment Talents optagelseskrav sikrer, at medlemmerne er studerende eller relativt 

nyuddannede, er blandt top 10 på deres respektive studier, og kan dokumentere relevant 

erhvervserfaring (Moment A/S). På baggrund af dette argumenterer vi, at der er stort 

sammenfald mellem sammensætningen af medlemmer i Moment Talent og den målgruppe af 

talentfulde medlemmer af Generation Y, som vi med dette speciale ønsker at undersøge. 

 

Dette kapitel søger at præsentere processen med at indsamle og bearbejde empiri, og er, for 

læsevenligheden skyld, struktureret kronologisk. Således præsenteres elementerne og 

overvejelserne vi har gjort os i den rækkefølge, de er sket i processen. 

 

3.3. Sekundær empiri 

I specialets tidlige research, og i forstadiet til den kvalitative forundersøgelse, har vi benyttet os 

af sekundær empiri. I dette afsnit søger vi kort at præsentere brugen af sekundære empiriske 

kilder og disses begrænsninger. 

 

3.3.1.  Imageundersøgelser  

Den første sekundære kilde, vi benytter i specialet, er Berlingske Business Magasins 

imagemålinger fra 2006 til 2012. Om disse imagemålinger bør det nævnes, at respondenterne i 
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undersøgelsen er erhvervsledere, hvilket betyder, at imagemålingerne ikke er udtryk for den 

brede befolknings opfattelse. Et kritikpunkt kunne være, at det ikke nævnes hvilke kriterier 

disse erhvervsledere er udvalgt på baggrund af. Dernæst er et kritisk punkt ved 

imagemålingerne, at de inkluderede virksomheder er “kendte og toneangivende virksomheder” 

(Berlingske Business Magasin 2012b;12). Vi er således heller ikke bekendte med de opstillede 

udvælgelseskriterier.  

 

Dernæst benyttes en undersøgelse foretaget af Finansforbundet blandt forbundets medlemmer 

i form af en rundspørge til Finansforbundets medlemspanel (Finansforbundet 2012;12). Således 

består respondenterne i denne undersøgelse af medarbejdere i den finansielle sektor. Vi er dog 

heller ikke her bekendte med metoden, hvormed datagrundlaget i Finansforbundets 

undersøgelse er indsamlet og bearbejdet.  

 

Sidste sekundære empiriske kilde er en undersøgelse foretaget af Infomedia for Dansk 

Kommunikationsforening. Denne undersøgelse inkluderer forskellige metodiske elementer. 

Først og fremmest Infomedias manuelle behandling af artikler i forbindelse med kodning af 

omtale som værende positiv, neutral eller negativ. Undersøgelsen er dog ifølge ophavsmændene 

“ikke 100 pct. dækkende for branchen” (Infomedia 2012a:18). Ifølge Infomedia er udsnittet af 

medieomtale dog bredt nok til at resultaterne er valide (Ibid:18). Derudover benytter 

undersøgelsen også YouGovs brandindex, som beregnes ved hjælp af dagligt at spørge 250 

“almindelige” danskere om deres opfattelse af forskellige brands (Infomedia 2012a:18). 

Infomedia og Dansk Kommunikationsforenings undersøgelse generaliserer således på 

brancheniveau ud fra undersøgelser af de individuelle, udvalgte virksomheder i sektoren. 

 

Vi benytter altså disse tre undersøgelser af den finansielle sektors image velvidende, at de har 

visse begrænsninger. Vi finder dem dog alligevel brugbare, fordi de for det første påviser 

samme tendens i relation til den finansielle sektors omdømme, og fordi de grundet forskellige 

målgrupper kan supplere hinanden i dannelsen af den kontekst inden for hvilken vi diskuterer 

vores primære empiri. 
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3.3.2.  Undersøgelser  om Generation Y 

Afsnit 1.4.1., som præsenterer en karakteristik af Generation Y, er lavet på baggrund af studier 

fra forskellige verdensdele, hvilket kan være problematisk i forhold til definitionen af begrebet 

‘generation’, som, jf. afsnit 1.4.1.1., netop understreger vigtigheden af, at være vokset op, ikke 

blot i løbet af de samme år, men også af at være påvirket af de samme økonomiske, politiske og 

sociale hændelser. Oplevelsen af disse hændelser kan variere meget, afhængigt af hvor i verden 

man befinder sig, og der kan derfor være geografiske og kulturelle forskelle indenfor den 

samme generation. Derfor kan det være problematisk at præsentere én global karakteristik af 

Generation Y (Cogin 2012:2271). En anden generel kritik af undersøgelserne af 

generationsmæssige karakteristika og forskelle er, at værdier og præferencer oftest også kan 

forklares med alder og livsfaser -  altså at ethvert menneske gennemgår en naturlig 

udviklingssekvens igennem sin livscyklus, og at det er denne, som bestemmer vedkommendes 

behov og adfærd (Cogin 2012: 2271; Macky et. al 2008:859).  

 

Når vi alligevel mener at kunne benytte dele af disse studier til en generel karakteristik af 

Generation Y skyldes det, at vi har været i stand til at identificere en række karakteristika der 

synes at gå igen på tværs af det brede udsnit af undersøgelser om Generation Y, som vi har 

medtaget som sekundær empiri. Vi benytter disse resultater velvidende at de rummer visse 

usikre elementer, og vi drager derfor heller ingen konklusioner på baggrund af dem alene. 

 

3.4. Kvalitativ empiri 

Den kvalitative empiri består af en indledende interviewundersøgelse i form af 13 

informantinterview. Dette afsnit redegør for processen med planlægning, indsamling og 

bearbejdning af specialets kvalitative empiri. 

 

3.4.1.  Informantinterview 

Formålet med de indledende informantinterview var at opnå et indblik i målgruppens tanker 

om, og opfattelse af, den finansielle sektor, deres informationssøgning i forbindelse med 

jobsøgning og i deres værdimæssige præferencer i forhold til en arbejdsgiver. Når man på den 

måde ønsker at undersøge fænomener, som er af privat karakter, og/eller som ikke kan 
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observeres, er informantinterview, ifølge Andersen, særligt relevante (Andersen, 2002:211). 

Ydermere argumenterer Andersen at informantinterview er nyttige, når man ”i et begyndelsen af et 

projekt ikke ved, hvilke spørgsmål vi skal stille” (Andersen, 2002:211), hvilket netop var tilfældet for 

os. 

 

Kvale og Brinkmann argumenterer, at man før man påbegynder en undersøgelse skal udvikle 

“en begrebslig og teoretisk forståelse af de fænomener, der skal undersøges”. (Kvale & Brinkmann, 

2008:127). I dette tilfælde tog vi udgangspunkt i teori om den instrumentelle-symbolske ramme 

(denne er præsenteret i afsnit 2.2.3.3.) samt undersøgelser om generationsmæssige forskelle på 

arbejdsmarkedet, herunder brugen af digitale og sociale medier og arbejdsmæssige værdier og 

præferencer. Derudover satte vi os via forskellige offentligt tilgængelige imageundersøgelser og 

nyhedskanaler ind i de omdømmemæssige problemstillinger den finansielle sektor som helhed 

står overfor. Med denne teoretiske og begrebslige forståelse følte vi os rustet til at påbegynde 

indsamlingen af afhandlingens kvalitative empiri. 

 

3.4.2.  Udvælge l se  a f  in formanter 

Ifølge Kvale & Brinkmann afhænger antallet af interviewpersoner af formålet med den enkelte 

undersøgelse. Det typiske antal interviewpersoner er dog ofte et sted imellem 5 og 25 (Kvale & 

Brinkmann 2008: 134). Da formålet med interviewene var at opnå en forståelse for specialets 

målgruppe, som jf. afsnit 3.2.3., er Moment Talent, og at benytte informanternes svar til at 

udforme surveyspørgsmålene, forsøgte vi at finde og udvælge informanter, som kunne forme et 

repræsentativt udsnit af Moment Talent.  Således samlede vi 13 personer, som tilsammen var 

repræsentative for Moment Talents medlemmer i forhold til Moment Talents optagelseskrav. 

Beslutningen om at benytte 13 informanter, er foretaget på baggrund af en afvejning af 

ressourcer, da processen med at finde en relevant informant, planlægge et interview, 

transskribere interviewet og kode det viste sig at være relativt ressourcekrævende. 

 

Informanterne består af otte kvinder og fem mænd, som umiddelbart alle er kandidater til at 

være en del af Moment Talent. Informanterne er født mellem 1983 og 1988, de har alle et 

gennemsnit på mindst 9,0 på 7-trinsskalaen. Seks af informanterne er færdiguddannede og ansat 
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i fuldtidsstillinger, men ingen af dem har dog været på arbejdsmarkedet i mere end fire år. De 

resterende fem er studerende med studiejob. Uddannelsesmæssigt er de fordelt på følgende 

uddannelser; statskundskab, international business & politics, økonomi, finansiering, 

kommunikation og markedsføring, de er uddannet fra Aalborg Universitet, Århus Universitet, 

Københavns Universitet og Copenhagen Business School. 

 

Alle 13 informanter har deltaget under informeret samtykke. De har således været informeret 

om undersøgelsens formål og hovedtrækkene i designet inden interviewets påbegyndelse 

(Brinkmann & Kvale 2008:89). Efter en vurdering af mulige konsekvenser for informanterne 

(Ibid:92), især i forhold til deres jobsituation og nuværende og kommende arbejdsgivere, 

nævnes de ikke ved navn i dette speciale. 

 

3.4.3.  Baggrund for  spørgsmål 

Udformningen af spørgsmålene til interviewguiden skete på baggrund af sekundær empiri i 

form af undersøgelser af Generation Y’s arbejdsmæssige værdier og medievaner, som er 

beskrevet i afsnit 1.4.1.2.2. og 1.4.1.2.3. De første fem interview var meget eksplorative og i høj 

grad inspireret af førnævnte artikler og undersøgelser om Generation Y som helhed. De sidste 

otte interview var inspireret af de første fem interviewpersoners svar, og var i højere grad 

strukturerede. Denne tilgang gav mening i vores situation, da vi efter de første fem interview 

havde opnået en større indsigt i målgruppen, og på den måde i højere grad havde fået 

indsnævret problemfeltet. Samtidig hænger det også sammen med Kvale & Brinkmanns 

beskrivelse af, hvordan interview og interviewbearbejdning kan udvide og ændre forskernes 

opfattelse af det, der undersøges (2008:132). 

 

3.4.4.  Interv iewguides 

I løbet af processen opnåede vi større indsigt i målgruppen, hvorfor vi efter de første fem 

interview kunne udarbejde en ny, og mere detaljeret interviewguide. De sidste otte interview 

havde derfor en mere struktureret karakter end de første fem. Derfor benyttede vi to forskellige 

interviewguides. Den første interviewguide, som blev benyttet ved de første fem interview, er at 

finde i bilag 1, og den anden, som blev benyttet til de sidste otte interview forefindes i bilag 2. 
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Den første interviewguide bestod af fem åbne spørgsmål af indledende, sonderende og direkte 

karakter (Kvale & Brinkmann 2008:155-156). Vi havde desuden formuleret 9 mulige 

uddybende spørgsmål af opfølgende, sonderende og specificerende karakter (Ibid:155-156). 

Endelig benyttede vi også en kortsorteringsøvelse, hvor informanterne blev bedt om at 

prioritere forskellige fordele eller attributter ved en ansættelse, eksempelvis ’ansvar i jobbet’, 

’løn’ og ’socialt samvær med kolleger’. Vi bad informanterne om at tænke højt, når de 

prioriterede kortene for at få indblik i, hvordan de forstod de enkelte kort, og hvorfor de 

prioriterede som de gjorde. Informanterne havde desuden mulighed for at tilføje kort, hvis de 

manglede nogle i deres prioritering. 

 

I anden interviewrunde, som bestod af otte interview, brugte vi igen kortsorteringsøvelsen. 

Dernæst indeholdt interviewguiden 12 spørgsmål, som var inspireret af Fishbein & Ajzens 

anbefalinger til, hvordan man undersøger attributter knyttet til en bestemt handling (2010:451-

453), fordi vi fandt, at disse attributter kunne være et godt udgangspunkt for afhandlingens 

undersøgelse. Vi havde ikke på forhånd forberedt opfølgende spørgsmål, men formulerede 

dem, jf. Kvale & Brinkmanns anbefalinger, løbende i de enkelte interview via aktiv lytning til 

informanternes svar (2008:159). 

 

3.4.5.  Udformning af  spørgsmål 

Ifølge Kvale & Brinkmann skal det gode interviewspørgsmål ”bidrage tematisk til vidensproduktion 

og dynamisk til at fremme den gode interviewinteraktion” (Kvale & Brinkmann 2009:131, vores 

oversættelse), og dermed på den ene side være fokuseret på interviewets emne og formål, og på 

den anden side fremme en positiv interaktion mellem interviewer og informant. Derfor skal de 

enkelte spørgsmål, ifølge Kvale og Brinkmann være ”lette at forstå, korte og blottet for akademisk 

sprog” (2009:131). Dette forsøgte vi at efterleve. 

 

3.4.5.1. Ledende spørgsmål 

Da vi valgte at strukturere vores anden interviewguide efter Fishbein og Ajzens anbefalinger, 

var det uundgåeligt at benytte ledende spørgsmål. Eksempelvis stillede vi spørgsmålene “Hvad 

ser du som fordele ved at arbejde i den finansielle sektor?” og “Hvad ser du som ulemper ved at arbejde i den 
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finansielle sektor?”. Vi præsenterede de ledende spørgsmål i par, således at et positivt ladet 

spørgsmål var fulgt af et negativt ladet spørgsmål. Brugen af ledende spørgsmål er, ifølge Kvale, 

ikke noget problem da “bevidst ledende spørgsmål er nødvendige dele af mange spørgeprocedurer” (Kvale & 

Brinkmann 2008:194) og fordi informanterne, modsat eksempevis et spørgeskema med lukkede 

svarmuligheder, “har et åbent felt af svarmuligheder, herunder en afvisning af præmisserne for interviewerens 

spørgsmål” (Brinkman & Kvale 2008:195). 

 

3.4.6.  Interv iewsi tuat ionen 

Ifølge Kvale og Brinkmann er de første minutter af et interview afgørende for, hvordan det 

forløber (2008:148). Derfor forsøgte vi at efterleve Kvale og Brinkmanns anbefalinger om, at 

rollen som interviewer består i at skabe god kontakt til den interviewede ved at lytte og vise 

interesse, forståelse og respekt for den interviewede (ibid:148-149). Derudover bør ethvert 

interview starte med en briefing, som indeholder en kort beskrivelse af formålet med 

interviewet, brugen af lydoptager og en invitation til at stille spørgsmål (ibid:149). Derfor 

startede vi hvert interview med kort at fortælle informanten, at interviewet var en del af et 

speciales empiriske grundlag, og dernæst give en kort introduktion til interviewet og dets 

temaer. Endelig spurgte vi informanterne, om de havde spørgsmål til interviewet og situationen 

som helhed. Samtidig beskriver Kvale og Brinkmann, hvordan yderligere information helst 

først skal gives, når interviewet er overstået (ibid:149). Således forsøgte vi at introducere 

informanterne til interviewet uden at gå i dybden med formål og teoretisk baggrund for 

spørgsmålene, for ikke utilsigtet at påvirke informanternes svar. 

 

3.4.7.  Bearbe jdning af  kval i tat iv  empir i  

3.4.7.1. Transskription 

Alle interview blev optaget med en digital lydoptager, og efterfølgende transskriberet. Igennem 

transskriptionen af de enkelte interview, og ved efterfølgende gennemlæsning af 

transskriptionerne, opnåede vi en indsigt i den enkelte person og i målgruppen som helhed, 

som vi ikke umiddelbart havde fået under interviewet. Ifølge Kvale og Brinkmann afhænger 

måden, hvorpå der transskriberes, af undersøgelsens formål og tilgængelige ressourcer 

(2008:202-203).  
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Da vi var to om at transskribere, benyttede vi, jf. Kvale & Brinkmanns anbefalinger, samme 

skriveprocedure (2008:202-203). For at sikre, at vi transskriberede på samme måde, og dermed 

sikre reliabilitet af vores transskriptioner, testede vi, efter Kvale og Brinkmanns anbefalinger 

(2008:206), en passage på halvandet minut af det første interview, som vi begge transskriberede. 

 

3.4.7.2. Analyse 

Til analysen af de 13 interview benyttede vi metoden, som Kvale definerer som kategorisering, 

hvormed man kan reducere og strukturere flere siders transskription af interview og vise 

resultaterne i form af let overskuelige tabeller og figurer (Kvale & Brinkmann 2008:224-226). 

Det er endvidere, ifølge Brinkmann og Kvale, acceptabelt både at definere kategorierne før 

analysen påbegyndes, eller udvikle dem løbende igennem analysen (Ibid:225). 

 

Til de første fem interview definerede vi fire dimensioner; ‘Informationssøgning ift. specifik 

(potentiel) arbejdsgiver’, ‘Jobsøgning generelt’, ‘Kontakt’ samt ‘Brug af sociale medier’. Disse 

dimensioner var inspireret af litteraturen om Generation Y, præsenteret i afsnit 1.4.1.2. 

 

De efterfølgende otte interview var, jf. afsnit 3.2., inspireret af Fishbein og Ajzen, som 

anbefaler at benytte indholdsanalyse (2010:452), hvorfor vi, jf. Brinkmann og Kvale (2008:225), 

valgte at at fortsætte med at benytte kategorisering som analysemetode. Vi måtte i løbet af 

analysen ændre de kategorier, vi benyttede i de fem første interview og tilføje nye for at favne al 

empirien. Således definerede vi, efter at have gennemgået og transskriberet alle 13 interview, 

dimensionerne ‘Informationssøgning i forbindelse med jobsøgning’, ‘Sociale medier’, 

‘Opfattelse af den finansielle sektor’, ‘Ulemper ved at arbejde den finansielle sektor’, ‘Fordele 

ved at arbejde den finansielle sektor samt ‘Påvirkning fra netværk’. Indenfor disse dimensioner 

kodede vi 23 kategorier som er vedlagt i bilag 3.  

 

På baggrund af inddelingen og optællingen i disse kategorier blev det tydeligt, at et 

gennemgående element i forhold til opfattelsen af den finansielle sektor var manglende 

troværdighed. I forhold til dimensionen ‘job i den finansielle sektor’ var der blandt 

informanterne tendens til at fokusere på konkurrencepræget arbejdsmiljø, usikker ansættelse og 
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at besidde de rette kompetencer. Dimensionen ‘påvirkning fra netværk’ viste at informanterne 

nævnte venner og familie som personer i deres netværk, der kunne være positivt eller negativt 

stemte, såfremt informanterne arbejdede i den finansielle sektor. I relation til jobsøgning viste 

kodningen, at informanterne søgte informationer via virksomhedens officielle kontaktperson, 

virksomhedens hjemmeside og eget netværk. Enkelte benyttede informanterne også sociale 

medier i denne process - henholdsvis  Facebook, Twitter og LinkedIn. Se bilag 3 for 

resultaterne af kodningen. 

 

Dernæst benyttede vi transskriberingen af kortsorteringen til at samle de mange forskellige 

arbejdsmæssige værdier til syv kategorier på baggrund af informanternes egne grupperinger : 

Ansvar og alsidighed i jobbet’, ‘Høj løn og prestige’, ‘Fleksibel arbejdstid’,  ‘Virksomheden har 

et troværdigt omdømme’, ‘Socialt samvær med kolleger’, ‘Medarbejderfordele og -goder’ og 

endelig ‘Intern mobilitet og mulighed for at arbejde i udlandet’. Disse kategorier kunne 

efterfølgende benyttes i spørgeskemaet. Resultaterne af analysen kan findes i bilag 3. 

 

3.5. Kvantitativ empiri 

Specialets kvantitative empiri består af en spørgeskemaundersøgelse, som er distribueret til 

medlemmerne af netværket Moment Talent, og indsamlet via programmet SurveyXact. Dette 

afsnit søger at kaste lys på processen med indsamling og bearbejdning af specialets kvantitative 

empiri. 

 

3.5.1.  Udvælge l se  a f  respondenter  

Populationen, vi i dette speciale ønsker at undersøge, er, jf. afsnit 1.2., Generation Y’s talenter. 

Vi arbejder således ikke med en klart defineret målgruppe, og det er derfor ikke muligt at 

afgrænse totalpopulationen, hvorfor det, jf. De Vaus, ikke vil være hensigtsmæssigt at anvende 

tilfældig udvælgelse (2009:90). I stedet benytter vi ikke-tilfældig udvælgelse af respondenter 

baseret på en formodning om en sammenhæng mellem stikprøven og populationen. De Vaus 

(2002:90) argumenterer, at ved uklar målgruppe er metoden ‘formålsbestemt udvælgelse’ 

anvendelig. I denne metode udvælges respondenterne ikke tilfældigt, men ud fra et skøn om 

repræsentativitet. Denne tilgang kalder Harboe (2006:84) for ‘skønsmæssig udvælgelse,’ og det 
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er netop denne tilgang vi benytter ved at vælge Moment Talent. Undersøgelsen kan altså 

kategoriseres som værende en såkaldt ‘bekvemmelighedsudvælgelse’, da alle medlemmer af 

populationen ikke har haft lige stor chance for at deltage i undersøgelsen (Madsen & Grønbæk 

2007:89).  

 

 De Vaus (2002:90) argumenterer, at denne metode ikke sikrer repræsentativitet, men dog giver 

brugbar information. Harboe (2006:84) argumenterer modsat, at såfremt man tør  stole på egne 

“evner til at kontrollere og udelukke forhold som ikke er relevante for projektet, er der en stor chance for at den 

skønsmæssige udvælgelse er repræsentativ”. Det er ikke muligt at beregne respondenternes 

repræsentativitet, da vi ikke har en afgrænset population. Vi kan blot beskrive respondenternes 

demografi og forholde os kritisk til stikprøven. Der kan således være risiko for, at 

undersøgelsen ikke er repræsentativ, og dette påvirker naturligvis undersøgelsens inferens, som 

jf. Andersen (2008:111) er, når man ved hjælp af en lille population kan sige noget om 

totalpopulationen, altså undersøgelsens generaliserbarhed. 

 

3.5.2.  Konstruktion af  survey  

3.5.2.1. Forhåndsviden og indhold 

Andersen beskriver at  “det er nødvendigt på forhånd at have god viden om og indsigt i det felt, du vil 

undersøge” (2008:175), hvorfor dette surveystudie er konstrueret på baggrund af den indsamlede 

kvalitative empiri, præsenteret i afsnit 3.4.7.2., som i denne henseende kan betegnes som et 

forstudie. Surveyens indhold er således konstrueret på baggrund af kodningen af de 13 

informantinterview. 

 

3.5.2.2. Strukturer og temaer 

Ifølge Andersen bør “emner og spørgsmål organiseres sådan, at de giver mest mulig mening for svarpersonen. 

Målet er at sikre, at svarpersonen finder rækkefølgen logisk, naturlig og overskuelig” (Andersen, 2002; 220). 

 

For at sikre overskuelighed inddelte vi spørgsmålene i batterier, som blev præsenteret på syv 

sider. For at sikre en logisk og naturlig rækkefølge benyttede vi os af Fishbein og Ajzens 
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anbefalinger til, hvordan man opsætter et spørgeskema (2010:453-463). Dette kunne lade sig 

gøre, da vi også havde benyttet Fishbein og Ajzens struktur i de sidste otte informantinterview. 

 

En vigtig overvejelse i forhold til surveyens struktur var, at respondenterne ikke måtte lade sig 

påvirke af deres holdning til den finansielle sektor i den indledende prioritering af 

arbejdsmæssige værdier og præferencer. Derfor præsenterede vi først begrebet ‘den finansielle 

sektor’ i batteri 2, og derfor nævnes den finansielle sektor heller ikke i introduktionen til 

surveyen (se evt. bilag 4 og 5). På den måde sikrede vi, at respondenterne prioriterede 

arbejdsmæssige værdier og præferencer generelt, og ikke i forhold til den finansielle sektor. 

 

Surveyen kan inddeles i tre overordnede temaer: ‘Baggrundsspørgsmål’, ‘arbejdsmæssige’ 

værdier’ og ‘informationssøgning’. Derudover var der syv undertemaer, hvoraf fire af disse var 

inspireret af Fishbein og Ajzens struktur. En oversigt over spørgeskemaets temaer, 

undertemaer og spørgsmål er at finde i tabel 3.1. 

 

Tema Undertema Spørgsmål 

Baggrunds- 

variable 

- 1. Fødselsår 

2. Køn 

3. Uddannelse 

4. Erhvervsmæssig status 

5. Er du i job? (Deltids- og studiejob tæller også) 

Arbejdsmæs- 

sige værdier 

Prioritet af 

arbejdsmæssige 

værdier 

6. Ansvar og alsidighed i jobbet 

7. Høj løn og prestige 

8. Fleksibel arbejdstid 

9. Virksomheden har et troværdigt omdømme 

10. Socialt samvær med kolleger 

11. Medarbejderfordele og -goder 

12. Intern mobilitet og mulighed for at arbejde i udlandet 

 Batteri 1: 

Arbejdsmæssige 

værdier i den 

finansielle sektor 

13. Høj grad af ansvar og alsidighed i jobbet 

14. Høj løn og prestige 

15 Fleksibel arbejdstid 

16.  Høj grad af socialt samvær med kolleger 

17. Mange medarbejderfordele og -goder 

18. Intern mobilitet og mulighed for at arbejde i udlandet 

 Batteri 2: 

Opfattelse og 

19. Efter min vurdering har den finansielle sektor et troværdigt omdømme. 

20. Det er vigtigt for mig at arbejde i en branche, som har et troværdigt omdømme. 

21. Jeg tror, at jeg har de rette faglige kompetencer til at arbejde i den finansielle sektor. 
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vigtighed af mulige 

ulemper og fordele 

ved en ansættelse i 

den finansielle 

sektor 

22. Det er vigtigt for mig at kunne bruge mine faglige kompetencer i mit job. 

23. Jeg tror, at den finansielle sektor har et meget konkurrencepræget arbejdsmiljø. 

24. Jeg ville trives godt i et meget konkurrencepræget arbejdsmiljø. 

25. Jeg tror, at en ansættelse i den finansielle sektor er mere usikker end i andre brancher 

26. Det er vigtigt for mig at have tryghed i min ansættelse. 

 Batteri 3: 

Opfattelse af andres 

holdning 

27. Min familie og venners holdning til den finansielle sektor er positiv. 

28. Min familie og venner ville være positivt stemte overfor, at jeg arbejdede i den finansielle sektor. 

29. Min uddannelse taget i betragtning, ville min familie og venner undre sig over, at jeg arbejdede i den finansielle 

sektor. 

30. Min familie og venner ville synes, at jeg havde et prestigefyldt job, hvis jeg arbejdede i den finansielle sektor. 

31. Det betyder meget for mig, at mine venner og familie forstår og bakker op om det arbejde, jeg har. 

Informations- 

søgning 

Batteri 4: 

Den finansielle 

sektor og sociale 

medier 

32. Jeg synes, at det er nemt at finde informationer om konkrete job og jobmuligheder i den finansielle sektor på 

Facebook 

33. Jeg synes, at det er nemt at finde informationer om konkrete job og jobmuligheder i den finansielle sektor på 

Linkedin 

34. Jeg synes, at det er nemt at finde informationer om konkrete job og jobmuligheder i den finansielle sektor på 

Twitter 

 Batteri 5: 

Sociale medier 

35. Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og jobmuligheder på Facebook 

36. Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og jobmuligheder på LinkedIn 

37. Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og jobmuligheder på Twitter 

 Batteri 6: 

Præferencer ved 

informationssøgning 

og muligheder i den 

finansielle sektor 

38 I den finansielle sektor er det generelt nemt at finde informationer om virksomheder og konkrete stillinger på 

virksomhedernes hjemmesider. 

39. Jeg foretrækker at kunne finde informationer om en virksomhed og konkrete stillinger på virksomhedens 

hjemmeside. 

40. Jeg synes, at det er let at finde officielle kontaktpersoner til virksomheder i den finansielle sektor i forbindelse med 

jobsøgning. 

41. Jeg foretrækker at kunne finde en officiel kontaktperson i den virksomhed, hvor jeg overvejer at søge job. 

42. I forbindelse med jobsøgning, er det nemt for mig at finde personer i mit netværk som har kendskab til 

virksomheder i den finansielle sektor. 

43. Jeg foretrækker at få informationer om virksomheder og konkrete job af personer i mit netværk, som har 

kendskab til den virksomhed, hvor jeg overvejer at søge job. 

Tabel 3.1 

 

3.5.2.3. Spørgsmålstyper 

Spørgeskemaet indeholder kun lukkede spørgsmål, hvilket, ifølge Boolsen (2008:68), er det 

mest hensigtsmæssige ud fra et databearbejdningsperspektiv. Surveyen, inklusive svarkategorier, 

er at finde i bilag 5. 

 

Først og fremmest indeholder spørgeskemaet fem spørgsmål, som vedrører 

baggrundsinformation på respondenterne. Baggrundsinformation er relevant, fordi vi ved hjælp 

af denne kan beskrive og forholde os til vores stikprøve. Vi har således spurgt ind til 
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respondenternes alder, køn, erhvervsmæssige status, beskæftigelsesmæssige status (hvorvidt de 

er i job eller ej) og deres uddannelse. 

 

Næste element i spørgeskemaet er en prioriteringsliste, hvor respondenterne bedes rangordne 

syv attributter efter vigtighed ved vurdering af en arbejdsplads. Disse attributter randomiseres. 

 

Herefter præsenteres seks batterier med holdningsspørgsmål. Hvert batteri inkluderer, efter 

Boolsens anbefalinger, flere påstande om samme emne, og er indbyrdes forbundne 

(2008:72,75). Denne indbyrdes forbundethed søger vi at realisere ved at lade os inspirere af 

Fishbein og Ajzens anbefalinger til undersøgelsesdesign, som benytter samme struktur i 

forundersøgelsen og i hovedundersøgelsen. Derfor omhandler alle udsagn i batteri 3 

eksempelvis mulige ulemper ved at være ansat i den finansielle sektor, og vigtigheden af disse. 

Disse mulige ulemper er udledt af vores forundersøgelse. 

 

Ifølge Boolsen er holdningsspørgsmål typisk lukkede spørgsmål formuleret som udsagn, som 

respondenterne bedes forholde sig til ved hjælp af en skala (2008:71), hvilket også er tilfældet 

her. Dette spørgeskema benytter en syv-punkt Likert-skala. Ifølge Boolsen benyttes Likert-

skalaen ofte til at “belyse adfærdsmønstre og holdninger” (2008:75). Likert-skalaen i denne survey 

består af følgende svarmuligheder: 

 

Meget uenig - Uenig - Lidt uenig - Hverken/Eller - Lidt enig - Enig - Meget enig 

 

Denne skala giver respondenten mulighed for at forholde sig neutralt til det enkelte spørgsmål, 

hvilket ifølge Boolsen er et gyldighedskrav (2008:72,75). Dernæst beskriver Boolsen også det 

vigtige i, at en skala skal balancere (Boolsen 2008:75). Vi har fulgt Boolsens anbefalinger ved at 

have tre svarmuligheder på hver side af den neutrale kategori, som samtidig er hinandens 

modsætninger. 
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3.5.2.4. Udformning af spørgsmål 

For at gøre spørgeskemaet så klart og simpelt som muligt har vi fulgt Andersens anbefalinger 

om at undgå dobbelte negationer, dobbelt- og flertydige spørgsmål og ledende spørgsmål 

(2002:216-217). Endvidere anbefaler Andersen, at man i et survey undgår lange spørgsmål 

(Ibid:216), hvorfor vi har forsøgt at holde udsagnene korte og præcise. I stedet inkluderede vi 

en introduktion til hvert batteri, hvilket beskrives i afsnit 3.5.2.5. 

 

Dernæst har vi i udarbejdelsen af spørgeskemaet bestræbt os på at formulere spørgsmål og 

præsentere udsagn på en måde, så respondenterne ville forstå dem, som de var tiltænkt. Der 

skal nemlig, ifølge Boolsen, være “entydig sammenhæng mellem det, der foregår i forskerens hoved, når 

han/hun stiller spørgsmål, og det, som respondenten forstår ved spørgsmålet, og det svar, som efterfølgende gives” 

(Boolsen 2008:52). For at sikre dette fulgte vi Andersens anbefalinger og søgte at benytte ord, 

som har den samme betydning for alle (Andersen 2002:216). Her viste det sig at være givtigt at 

genlæse transskriptionerne af de 13 interview for at forstå, hvordan målgruppen opfatter 

enkelte ord og termer. Derudover diskuterede vi også de enkelte spørgsmål med vores 

testpersoner, hvilket beskrives yderligere i afsnit 3.5.3. 

 

3.5.2.5. Introduktion 

For at sikre klarhed og forståelse af spørgsmålene, og dermed sikre at respondenterne svarede 

på det, vi havde til hensigt at spørge dem om, inkluderede vi en introduktion til hvert batteri. 

Eksempelvis præsenterer følgende indledning batteri 2: “Denne del af undersøgelsen omhandler din 

opfattelse af den finansielle sektor som arbejdsplads. Din besvarelse er relevant uanset din uddannelsesmæssige 

baggrund eller om du har erfaring med den finansielle sektor eller ej.” Herefter præsenteres spørgsmålet 

“Hvis jeg søgte og fik arbejde i den finansielle sektor ville jeg kunne få (eks. ansvar og alsidighed i jobbet)“  

 

3.5.3.  Test  a f  survey  

For at sikre overensstemmelse mellem vores og respondenternes opfattelse af det enkelte 

spørgsmål og udsagn testede vi surveyen, før vi distribuerede den. Det er, ifølge (Andersen 

2002:221), helt essentielt at afprøve spørgeskemaet, og allerhelst på personer der afspejler den 
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gruppe, som undersøges. Denne afprøvning ”afslører fejl, unøjagtigheder og manglende logik i skemaet” 

(Andersen, 2002:221). Derfor testede vi spørgeskemaet på fem personer i vores netværk. 

 

Disse test foregik ved, at vi sad ved siden af hver enkelt testperson, imens vedkommende 

gennemgik surveyen. Vi bad dem, jf. Andersens anbefalinger, fortælle os, “hvordan de forstår 

spørgsmålene, hvad de synes om introduktionen og instruktionen til besvarelsen af spørgsmålene, hvad de synes 

om introduktionen til hele skemaet. (Andersen, 2002:221). På denne måde gennemgik vi hele 

surveyen, og diskuterede de enkelte elementer. Dernæst spurgte vi, ligeledes på baggrund af 

Andersens anbefalinger, hvordan testpersonerne selv ville ændre formuleringer, så de gav 

mening (Ibid:221). På baggrund af disse fem test rettede vi surveyen til. 

 

3.5.4.  Distr ibut ion 

Sureyen er blevet distribueret i et samarbejde med Moment A/S’s talentnetværk Moment 

Talent, hvorfor 997 medlemmer af Moment Talent har modtaget en e-mail med invitation til at 

deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet blev distribueret d. 6. december 2012 og 

blev lukket d. 29. december 2012, og var således åbent i 23 dage. 

 

Andersen beskriver hvordan “et stort antal respondenter sandsynligvis ikke vil reagere” (2008:175) på 

surveyundersøgelser. Derudover argumenterer han, at surveyundersøgelser, som indeholder 

objektive eller faktuelle informationer, generelt har en højere svarprocent end spørgeskemaer, 

som indeholder subjektive informationer. På samme måde vil korte spørgeskemaer opnå en 

højere svarprocent end lange (2008:180). 

 

Da vores spørgeskemaundersøgelse omhandler målgruppens holdning til, og oplevelse af, den 

finansielle sektor, og samtidig inkluderer relativt mange spørgsmål, var der risiko for, at vi ikke 

kunne opnå en tilfredsstillende svarprocent. Derfor forsøgte vi at påvirke svarprocenten ved at 

benytte Andersens anbefalinger. Først og fremmest beskriver Andersen at “jo mere ‘officiel’ ... 

undersøgelsen er, desto større bliver svarprocenten” (2008:180). Derfor bad vi vores kontaktperson i 

Moment Talent om at udsende mailen til netværkets medlemmer. Med Moment Talent som 

afsender håbede vi, at flere ville være positivt stemte for at deltage i undersøgelsen. Desuden 
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siger Andersen, at en eller flere ‘rykkerskrivelser’ er en fornuftig måde at øge svarprocenten på 

(2008:180). Vi havde aftalt med Moment Talent, at der skulle udsendes to såkaldte ‘reminder e-

mails’, men det lykkedes desværre kun at få udsendt en enkelt rykkerskrivelse. Det skete d. 18. 

december 2012. 

 

3.5.5.  Bearbe jdning af  kvant i tat iv  empir i  

I dette afsnit beskrives processen med bearbejdning af den indsamlede kvantitative empiri. 

3.5.5.1. Bortfald 

E-mailen med invitation til at deltage i undersøgelsen blev, som nævnt i det foregående afsnit, 

udsendt til 997 personer, hvoraf 280 personer har besvaret spørgeskemaet. Det betyder, at der 

er et eksternt bortfald på 717 personer, svarende til 71,2%. Der er også et relativt stort internt 

bortfald, idet 71 personer, svarende til 25,3%, er stoppet før besvarelsen er færdiggjort. En stor 

del af dette interne bortfald er sket i spørgeskemaets sidste tredjedel, idet 8% er frafaldet efter 

spørgsmål 31, som er sidste spørgsmål i skemaets andet tema. Betydningen af bortfaldet 

diskuteres i afsnit 3.5.5.5. 

Da spørgeskemaet, jf. afsnit 3.5.2.2., kan opdeles i tre temaer, hvoraf de to første temaer 

benyttes til første analysedel, og det sidste tema benyttes til anden analysedel, har vi valgt at 

benytte så mange respondenter som muligt i første analysedel, og derfor inkludere 

respondenter selvom de ikke har svaret på den sidste tredjedel af spørgeskemaet. Det betyder, 

at de to analysedele arbejder med et forskelligt datagrundlag.  

 

3.5.5.2. Ekskludering 

Da udgangspunktet for undersøgelsen er Generation Y, som jf. afsnit 1.4.1.2.1, defineres som 

værende født mellem 1977 og 1997, ekskluderes respondenter født før 1977. Datasættet 

indeholder ingen personer født efter år 1997. Til gengæld ekskluderes 4 respondenter født før 

1977. 
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3.5.5.3. Baggrundsinformation: Analysedel 1 

Afhandlingens første analysedel benytter 218 respondenter født mellem 1977 og 1991. 

Endvidere er 140 af respondenterne mænd, svarende til 64,2%. 78 respondenter er kvinder, 

svarende til 36,8%. I forhold til erhvervsmæssig status er 147 af respondenterne 

færdiguddannede, hvilket svarer til 67,4% og 71 er studerende, hvilket svarer til 32,6%. 

Derudover er 203 respondenter i job, svarende til 93,1%, og 15 er ikke, svarende til 6,9%. I 

forhold til uddannelse fordeler respondenterne sig i 13 kategorier, som illustreret i figur 3.1.  

 

 
Figur 3.1 

 

3.5.5.4. Baggrundsinformation: Analysedel 2 

Anden analysedel benytter 205 respondenter, født mellem 1977 og 1991. Endvidere er 130 af 

respondenterne mænd, svarende til 63%, og 75 personer, svarende til 37%, er kvinder. I 

forhold til erhvervsmæssig status er 136 af respondenterne færdiguddannede,  svarende til 66%, 

og 69 er studerende, svarende til 34%. 190 af respondenterne er i job, svarende til 93%, og 15 

er ikke, svarende til 7%. I forhold til uddannelse fordeler respondenterne sig ligeledes i 13 

kategorier, dette er illustreret i figur 3.2. Fordelingen og kategorierne er illustreret i figur 3.2.  
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Figur 3.2 

 

3.5.5.5. Metodiske overvejelser ift. bortfald 

Ifølge Madsen og Grønbæk (2007:92) findes der ikke retningslinjer for svarprocenter, og hvad 

der skal til, for at disse er tilfredsstillende. Madsen og Grønbæk argumenterer, at dette i stedet 

afhænger af undersøgelsens formål, og hvilke krav der stilles til undersøgelsens gyldighed 

(2007:92). I dette speciale har vi, jf. afsnit 3.5.4., søgt at øge svarprocenten, og har endvidere 

opdelt undersøgelsen i to dele for at kunne benytte så mange svar som muligt. Vi kan dog 

samtidig konkludere, at der er et relativt stort bortfald i respondenter, hvorfor vi arbejder med 

en svarprocent på 21,9% i analysedel 1 og en svarprocent på 20,6% i analysedel 2. 

 

Madsen og Grønbæk beskriver, at problemet med bortfald er, at der er risiko for, at “den gruppe, 

som ikke deltager, adskiller sig markant fra dem som besvarer spørgeskemaet” (2007:93). Vi ved altså ikke, 

om de, som har svaret, har gjort det, fordi de har en bestemt holdning, og om der modsat er en 

form for statement i at undlade at besvare surveyen. Da vi hverken præsenterede den finansielle 

sektor i introduktionsmailen, som Moment A/S udsendte til medlemmerne af netværket (se 

bilag 4), eller i selve introduktionen til surveyen (se bilag 5), kan målgruppens opfattelse af den 

finansielle sektor ikke forklare det store eksterne bortfald. Ifølge Andersen (2008:175) kan stort 

bortfald også forklares i lyset af, at respondenterne er travle mennesker, og at tid “er en knap 

ressource” (Ibid:175). Det er ifølge Andersen en præmis ved surveyundersøgelser at “et stort antal 

respondenter sandsynligvis ikke vil reagere” (2008:175).  
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Ikke desto mindre peger den høje bortfaldsprocent på, at der er en systematisk skævhed, som 

er opstået i forbindelse med elementet af selvselektion i surveyen (Harboe 2006:84); Fordi det 

er op til den enkelte respondent, at vælge om han/hun vil deltage i surveyen, er der et stort 

bortfald. Dette er dog svært at undgå, da “en svarprocent på 100 er nærmest uopnåelig i 

spørgeskemaundersøgelser” (Boolsen 2008:124-125). 

 

3.5.5.6. Analysemetoder 

Denne afhandling benytter deskriptiv statistik i form af univariate analyser, bivariate analyser, 

faktoranalyse, beregning af korrelation samt regressionsanalyse. Vores brug af de forskellige 

analysemetoder er kort præsenteret nedenfor. 

 

3.5.5.6.1 Univariate og bivariate analyser 

Dele af analysen foretages ved hjælp af univariate og bivariate analyser, som benyttes til at 

præsentere og beskrive dataen. Disse præsenteres ved hjælp af frekvenstabeller og grafer. I 

univariate analyser undersøges én variabel ad gangen (Boolsen 2008:135), i dette tilfælde ved 

hjælp af de absolutte tal samt den procentvise fordeling. Bivariate analyser, eller 

krydstabulering, derimod, undersøger sammenhæng mellem to variable (Boolsen 2008:146). 

 

3.5.5.6.2 Faktoranalyse, korrelation og regressionsanalyse 

Dernæst foretages dele af analysen ved hjælp af faktoranalyse samt korrelations- og 

regressionsanalyse. 

 

Faktoranalyse er, ifølge Blunch, en måde at komprimere en stor datamængde uden at miste for 

meget information (1972:7), og er endvidere et godt supplement til regressionsanalyse på et 

tidligt, eksplorativt stadium i analysearbejdet (Ibid:7) Blunch beskriver, hvordan faktoranalysen 

kan “kortlægge den underliggende struktur i elementernes egenskaber” (1972:7), og på den måde samle 

flere variable under én faktor. Vi benytter således faktoranalyse på hvert spørgsmålsbatteri i 

første analysedel for at undersøge, om respondenterne har svaret således, at udsagnene 

tilsammen danner faktorer. Dernæst benyttes de relevante faktorer til at beregne korrelation og 

regressionsanalyserne. 
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For at beregne, hvorvidt der er sammenhæng mellem variable og faktorer, benytter vi os af 

korrelations- og regressionsanalyse. Regressionsanalyse benytter vi til at forklare en variabel ved 

hjælp af en anden. For at dette kan lade sig gøre, skal variablene være korrelerede. 

Korrelationskoefficienten er, ifølge Bøye, et mål for samvariationen mellem variable (1999:201), 

og benyttes således til at beregne samvarians eller sammenhæng. Boolsen distancerer ikke 

mellem termerne ‘sammenhæng’ og ‘samvarians’, men konkluderer at “en korrelationskoefficient 

siger alene noget om lineær sammenhæng, men den siger ikke noget om en årsagssammenhæng” (2008:175). I 

dette speciale forstås og benyttes termen ‘sammenhæng’ synonymt med termen ‘samvarians’ 

om lineær sammenhæng, ikke årsagssammenhæng. 

 

3.5.5.7. Signifikans 

“En af myterne om statistik og statistiske beregninger (....) handler om, at når noget er ‘statistisk bevist’, er det 

også sandt, dvs. helt sikkert. Men det passer ikke. Man er sjældent (...) i den situation, at man kan udtale sig 

om noget med 100 pct. sikkerhed. Men statistikere kan med deres mange tal sige noget om, hvor sikre de er.” 

(Boolsen 2008:163) 

 

I dette speciale arbejder vi med et signifikansniveau på 5%. Det betyder, at der er 95% 

sandsynlighed for, at vores resultater ikke er fremkommet ved en tilfældighed, og 5% 

sandsynlighed for, at de er (Boolsen 2008:168).  Test af signifikans er inkluderet i korrelations- 

og regressionsanalyserne. Ved bivariate analyser beregnes normalfordelingen, for derefter at 

kunne beregne konfidensintervallet, og dermed kontrollere for signifikans. Ved bivariate 

analyser benyttes signifikans ikke til at ekskludere besvarelser, men i stedet som en 

‘tommelfingerregel’, for at undgå at basere konklusioner på enkeltstående, ekstreme besvarelser. 

 

3 .6.  Opsummering 

Dette afsnit har fokuseret på at præsentere specialets metode, herunder først og fremmest 

hvilket videnskabsteoretisk ståsted der ligger til grund for teoretiske og metodiske valg som er 

foretaget i arbejdet med at besvare specialets problemformulering. Dernæst præsenterede 

afsnittet en redegørelse for processen med indsamling og bearbejdning af specialets empiri – 

herunder de generelle overvejelser vi har gjort os i relation til den valgte metode. 
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4 .  Præsentation af  resultater  
I dette afsnit præsenteres de empiriske resultater, som, jf. afsnit 3.5.5.6., er analyseret ved hjælp 

af univariat analyse, bivariat analyse, faktoranalyse, korrelation og regressionsanalyse. 

 

Præsentationen af empiriske resultater er for overskuelighedens skyld opdelt i to dele; 

analysedel 1 og analysedel 2. Analysedel 1 omhandler respondenternes opfattelse af den 

finansielle sektor generelt og som arbejdsplads. Analysedel 2 omhandler respondenternes 

præferencer i forhold til informationssøgning ved jobsøgning. Oversigt over middelværdi og 

standardafvigelse er at finde i bilag 7. 

 

4 .1.  Analysedel  1:  Den finansiel le  sektor og målgruppens præferencer 

I dette afsnit præsenteres analysedel 1, som omhandler respondenternes opfattelse af den 

finansielle sektor generelt og som arbejdsplads. Analysedel 1 benytter spørgsmål 6-12 samt 

batteri 1, 2 og 3, jf. figur 3.1. Som nævnt i afsnit 3.5.5.3., udgør 218 respondenter 

datagrundlaget for analyserne i analysedel 1. 

 

4.1.1.  Prioritering af  arbejdsmæssige  værdier  

I spørgsmål 6-12 blev respondenterne bedt om at prioritere syv arbejdsmæssige værdier udledt 

af de kvalitative resultater. I tabel 4.1.1 og figur 4.1.1 nedenfor præsenteres en oversigt over 

måden, hvorpå respondenterne har prioriteret de syv værdier. Eksempelvis tydeliggør modellen, 

at 61,5% af respondenterne har prioriteret ‘Ansvar og alsidighed i jobbet’ højest, hvorimod kun 

3,2% har prioriteret ‘Socialt samvær med kolleger’ højest. Ser man på, hvordan værdien ‘Socialt 

samvær med kolleger’ er prioriteret mere generelt, ses det, at 41,7% af respondenterne har 

prioriteret ‘Socialt samvær med kolleger’ som nummer 1, 2 eller 3. Modsat er 

‘Medarbejderfordele og -goder’ den værdi, som flest respondenter placerer blandt de laveste tre 

mulige prioriteringer med 71,6% i prioriteten 5, 6 eller 7. Derefter kommer værdien 

‘Virksomheden har et troværdigt omdømme’, som 45,9% respondenter prioriterer som 

nummer 5,6 eller 7.  
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Prioritet 1 2 3 4 5 6 7 

Ansvar og alsidighed i jobbet 134 29 9 11 7 8 20 

Høj løn og prestige 29 45 41 29 39 18 26 

Fleksibel arbejdstid 14 39 37 33 30 40 25 

Virksomheden har et troværdigt omdømme 11 35 34 38 38 34 28 

Socialt samvær med kolleger 7 40 44 47 34 27 19 

Medarbejderfordele og goder 17 4 18 23 37 65 54 

Intern mobilitet og mulighed for at arbejde i udlandet 14 26 36 38 33 25 46 

Tabel 4.1.1 (Absolutte tal) 

 
Figur 4.1.1 

 

4 .1.2.  Vigt igheden af  at  arbe jde i  en branche med e t  t roværdigt  omdømme 

Ved hjælp af univariat analyse undersøges målgruppens holdning til, hvor vigtigt det er at 

arbejde i en sektor med et troværdigt omdømme. Til spørgsmål 20, som består af udsagnet “Det 

er vigtigt for mig at arbejde i en branche, som har et troværdigt omdømme” fordeler svarene sig som 

præsenteret i tabel 4.1.2 og illustreret i figur 4.1.2. Således er 12,8% overvejende uenige i 

udsagnet, 13,3% har svaret hverken/eller, og endelig er 73,9% overvejende enige i udsagnet. 
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 Abs. % 

Meget Uenig 1 0,5 

Uenig 12 5,5 

Lidt uenig 15 6,9 

Hverken/Eller 29 13,3 

Lidt enig 56 25,7 

Enig 76 34,9 

Meget enig 29 13,3 

I alt 218 100,0 

 

 

 
Tabel 4.1.2    Figur 4.1.2 

4 .1.3.  Vurder ing af  den f inansie l l e  sektors  omdømme 

Ved hjælp af univariat analyse undersøges målgruppens vurdering af den finansielle sektors 

omdømme. Til spørgsmål 19, som består af udsagnet “Efter min vurdering har den finansielle sektor 

et troværdigt omdømme” fordeler svarene sig som præsenteret i tabel 4.1.3 og illustreret i figur 4.1.3. 

Således er 53,2% overvejende uenige i udsagnet, 19,3% har svaret hverken/eller, og endelig er 

27,5% overvejende enige i udsagnet. 
 

 Abs. % 

Meget Uenig 25 11,5 

Uenig 44 20,2 

Lidt uenig 47 21,6 

Hverken/Eller 42 19,3 

Lidt enig 38 17,4 

Enig 21 9,6 

Meget enig 1 0,5 

I alt 218 100 

 

 

 
Tabel 4.1.3    Figur 4.1.3 
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4.1.4.  Hvordan vurderer  respondenter ,  som f inder det  overve j ende v ig t ig t  at  arbe jde i  en 

sektor med e t  t roværdigt  omdømme, den f inansie l l e  sektors  omdømme 

Jf. afsnit 4.1.2. har 161 respondenter svaret, at de er overvejende enige i spørgsmål 20 “Det er 

vigtigt for mig at arbejde i en branche, som har et troværdigt omdømme”. Den følgende analyse 

undersøger, hvordan denne respondentgruppe har besvaret spørgsmål 19, som består af 

udsagnet “Efter min vurdering har den finansielle sektor et troværdigt omdømme”. 

 
I bilag 6 præsenteres normalfordelingen for de 161 respondenters svar. Fordi svarene er 

tilnærmelsesvist normalfordelte, kan vi beregne konfidensintervallet, hvilket ligeledes er at finde 

i bilag 6, og på baggrund af dette konkludere, at besvarelserne i kategorien ’meget enig’ ikke er 

statistisk signifikante. 

 
Svarfordelingen præsenteres i tabel 4.1.4 og illustreres i figur 4.1.4. Således er 54,6% 

overvejende uenige i udsagnet, 16,8% har svaret hverken/eller, og endelig er 28,6% 

overvejende enige i udsagnet. 

 
 

 Abs. % 

Meget Uenig 21 13,0 

Uenig 33 20,5 

Lidt uenig 34 21,1 

Hverken/Eller 27 16,8 

Lidt enig 28 17,4 

Enig 17 10,6 

Meget enig 1 0,6 

I alt 161 100,0 

 

 

 
Tabel 4.1.4    Figur 4.1.4 

13,0% 

20,5% 

21,1% 

16,8% 

17,4% 

10,6% 

0,6% 

Hvordan vurderer respondenter, som finder det 
overvejende vigtigt at arbejde i en sektor med et 

troværdigt omdømme, den finansielle sektors omdømme  

Meget uenig 

Uenig 

Lidt uenig 

Hverken/Eller 

Lidt enig 

Enig 

Meget enig 



74/117 

4.1.5.  Vigt ighed af  venner og famil i es  opbakning 

Ved hjælp af univariat analyse undersøges målgruppens opfattelse af vigtigheden af venner og 

families forståelse for og opbakning til deres arbejde. Til spørgsmål 31, som består af udsagnet 

“Det betyder meget for mig, at mine venner og familie forstår og bakker op om det arbejde, jeg har” fordeler 

svarene sig som præsenteret i tabel 4.1.5 og illustreret i figur 4.1.5. Således er 17,9% 

overvejende uenige i udsagnet, 21,1% har svaret hverken/eller, og endelig er 61% overvejende 

enige i udsagnet. 
 

 Abs. % 

Meget Uenig 4 1,8 

Uenig 13 6,0 

Lidt uenig 22 10,1 

Hverken/Eller 46 21,1 

Lidt enig 71 32,6 

Enig 49 22,5 

Meget enig 13 6,0 

I alt 218 100,0 

 

 

 
Tabel 4.1.5    Figur 4.1.5 

 

4.1.6.  Hvordan vurderer  respondenter ,  som f inder  det  overve j ende v ig t ig t  at  venner og 

famil i e  bakker op om deres  arbe jde ,  den f inansie l l e  sektors  omdømme 

Jf. afsnit 4.1.5. har 133 respondenter svaret, at de er overvejende enige i spørgsmål 31 “Det 

betyder meget for mig, at mine venner og familie forstår og bakker op om det arbejde, jeg har”. Den følgende 

analyse undersøger, hvordan denne respondentgruppe har besvaret spørgsmål 19, som består af 

udsagnet “Efter min vurdering har den finansielle sektor et troværdigt omdømme”. 

 

I bilag 6 præsenteres normalfordelingen for de 133 respondenters svar. Fordi svarene er 

tilnærmelsesvist normalfordelte, kan vi beregne konfidensintervallet, hvilket ligeledes er at finde 
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i bilag 6, og på baggrund af dette konkludere, at besvarelserne i kategorien ’meget enig’ ikke er 

statistisk signifikante. 

 

Svarfordelingen præsenteres i tabel 4.1.6 og illustreres i figur 4.1.6 Således er 55,6% 

overvejende uenige i udsagnet, 17,3% har svaret hverken/eller, og endelig er 27,1% 

overvejende enige i udsagnet. 
 

 Abs. % 

Meget Uenig 16 12,0 

Uenig 28 21,1 

Lidt uenig 30 22,6 

Hverken/Eller 23 17,3 

Lidt enig 23 17,3 

Enig 12 9,0 

Meget enig 1 0,8 

I alt 133 100 

 

 

 
Tabel 4.1.6    Figur 4.1.6 

 

4.1.7.  Faktoranalyse  

Der er lavet faktoranalyse på henholdsvis svarene i batteri 1, batteri 2 og batteri 3. Formålet 

med dette er, jf. afsnit 3.5.5.6.2., at undersøge, hvorvidt der er underliggende faktorer blandt 

disse udsagn, som gør, at vi kan samle flere variable under een faktor i de efterfølgende analyser 

og dermed komprimere vores datamængde. Denne eksplorative tilgang har resulteret i 

identifikationen af en række faktorer. Med specialets problemformulering for øje har vi 

efterfølgende udvalgt de faktorer, som er relevante for undersøgelsen. Faktoranalyserne og de 

relevante faktorer præsenteres nedenfor og benyttes i de efterfølgende analyser. Figur 4.1.7.3 

præsenterer en oversigt over de udvalgte faktorer. 
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4.1.7.1. Opfattelse af attributter der følger med en ansættelse i den finansielle sektor 

Der er lavet faktoranalyse på udsagnene i batteri 1, som består af overskriften “Hvis jeg søgte og 

fik arbejde i den finansielle sektor ville jeg kunne få” og en række udsagn (se evt. tabel 3.1). Resultatet 

af faktoranalysen er at udsagnene ‘Høj grad af ansvar og alsidighed i jobbet’ samt ‘Mange 

medarbejderfordele- og goder’ falder ud af faktoranalysen. Til gengæld danner ‘Høj løn og prestige’ og 

‘Stor intern mobilitet og mulighed for at arbejde i udlandet’ en faktor, herefter kaldet Faktor 1. Det 

samme gør ‘Fleksibel arbejdstid’ og ‘Høj grad af socialt samvær med kolleger’, herefter kaldet faktor 2. 

Dette illustreres i tabel 4.1.7.1. 

 
 Component Component 

 1 2 

6-2 Høj løn og prestige ,841 ,000 

6-6 Stor intern mobilitet og mulighed for at arbejde i udlandet ,827 ,083 

6-3 Fleksibel arbejdstid -,117 ,845 

6-4 Høj grad af socialt samvær med kolleger ,218 ,794 

Tabel 4.1.7.1 

4.1.7.2 Opfattelse af omgivelsernes opfattelse af den finansielle sektor 

Tabel 4.1.7.2 viser resultatet af en faktoranalyse på udsagnene i batteri 3. Resultatet af denne 

faktoranalyse er, at der kan identificeres én underliggende faktor ved de fire spørgsmål i batteri 

3.  Denne er herefter kaldet faktor 3. 

 Component 

 1 

10_5 Min familie og venner ville være positivt stemte overfor, at jeg arbejdede i 

den finansielle sektor. 

,830 

10_6 Min familie og venners holdning til den finansielle sektor er positiv ,814 

10_1 Min familie og venner ville synes, at jeg havde et prestigefyldt job, hvis jeg 

arbejdede i den finansielle sektor 

,715 
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10_4 Min uddannelse taget i betragtning, ville mine familie og venner undre sig 

over, at jeg arbejdede i den finansielle sektor 

-,623 

Tabel 4.1.7.2 

 

4.1.7.3. Opsummering af faktorer 

Der er således udvalgt tre faktorer, som benyttes i de efterfølgende analyser. Faktor 1 og Faktor 
2 uddrages af batteri 1, og Faktor 3 er uddraget af batteri 3. Faktorerne præsenteres i figur 
4.1.7.3. 
 

 
Figur 4.1.7.3 

 

4.1.8.  Omdømme og opfat te l se  a f  andres  opfat te l se  

Dernæst er der lavet regressionsanalyse med udsagnet i spørgsmål 19; “Efter min mening har den 

finansielle sektor et troværdigt omdømme” som fast variabel og faktor 3 som afhængig variabel. 

Formålet med denne analyse er at undersøge sammenhængen mellem spørgsmålet og faktoren 

samt undersøge, hvorvidt besvarelsen på spørgsmål 19 kan forklare faktor 3. 
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Resultatet af denne analyse præsenteres i tabel 4.1.8.  Der er jf. tabel 4.1.8 positiv sammenhæng 

mellem faktor 3 og spørgsmål 19. Dette er illustreret ved hjælp af plottet i figur 4.1.8. 

Signifikansværdien på ,000 betyder, at dette resultat er stærkt signifikant.  

 

Dependent Variable:Faktor 3 

     95% Confidence 

Interval 

95% Confidence 

Interval 

Parameter B Std. Error t Sig. Lower Bound Upper Bound 

Intercept -1,320 ,135 -9,795 ,000 -1,586 -1,055 

Spørgsmål 

19 

,386 ,036 10,72

3 

,000 ,315 ,457 

 

Tabel 4.1.8 

 

 
Figur 4.1.8 

 

4.1.9.  Præferencer  og forventninger  t i l  den f inansie l l e  sektor 

I spørgsmål 6-12 blev respondenterne bedt om at prioritere de samme attributter, som de i 

batteri 1 skulle vurdere, om de tror, en ansættelse i den finansielle sektor vil medføre. 
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Formålet med denne analyse er at undersøge, hvorvidt der er sammenhæng mellem 

respondenternes præferencer og deres forventninger til den finansielle sektor som arbejdsplads, 

og således hvorvidt respondenterne forventer, at en ansættelse i den finansielle sektor giver 

dem mulighed for at få de arbejdsmæssige værdier, de prioriterer. 

 

I tabel 4.1.9. præsenteres beregningerne af graden af korrelation mellem faktor 1 og 2, samt de 

tilsvarende attributter som respondenterne rangordnede i spørgsmål 6-12. Ved at beregne 

korrelationen undersøger vi således sammenhængen mellem faktor 1 og spørgsmål 7 ‘Høj løn 

og prestige’ og spørgsmål 12 ‘Intern mobilitet og muligheden for at arbejde i udlandet’, samt 

faktor 2 og spørgsmål 8 ‘Fleksibel arbejdstid’ og spørgsmål 10 ‘Socialt samvær med kolleger’. 

Resultatet af dette er, jf. tabel 4.1.9, at der ikke findes nogen signifikant korrelation mellem 

hverken faktor 1 og spørgsmål 7,12, 8 og 10, eller mellem faktor 2 og spørgsmål 7,12, 8 og 10. 

Dermed påviser denne analyse ingen sammenhæng mellem målgruppens arbejdsmæssige 

præferencer og deres forventninger til den finansielle sektor som arbejdsplads. 

 
  Spørgsmål 7: 

Høj løn og 

prestige 

Spørgsmål 8: 

Fleksibel 

arbejdstid 

Spørgsmål 10: 

Socialt samvær 

med kolleger 

Spørgsmål 12: 

Intern mobilitet og 

muligheden for at 

arbejde i udlandet Faktor 1 Faktor 2 

Spørgsmål 7: Høj 

løn og prestige 
Pearson 

Correlation 

1 -,236** -,298** -,149* -,005 -,116 

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,027 ,938 ,088 

 N 218 218 218 218 218 218 

Spørgsmål 8: 

Fleksibel arbejdstid 
Pearson 

Correlation 

-,236** 1 -,114 -,276** -,067 -,072 

 Sig. (2-tailed) ,000  ,094 ,000 ,322 ,288 

 N 218 218 218 218 218 218 

Spørgsmål 10: 

Socialt samvær med 

kolleger 

Pearson 

Correlation 

-,298** -,114 1 -,172* -,033 ,144* 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,094  ,011 ,626 ,033 

 N 218 218 218 218 218 218 

Spørgsmål 12: 

Intern mobilitet og 
Pearson -,149* -,276** -,172* 1 ,011 ,077 
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muligheden for at 

arbejde i udlandet 
Correlation 

 Sig. (2-tailed) ,027 ,000 ,011  ,871 ,260 

 N 218 218 218 218 218 218 

Faktor 1 Pearson 

Correlation 

-,005 -,067 -,033 ,011 1 ,000 

 Sig. (2-tailed) ,938 ,322 ,626 ,871  1,000 

 N 218 218 218 218 218 218 

Faktor 2 Pearson 

Correlation 

-,116 -,072 ,144* ,077 ,000 1 

 Sig. (2-tailed) ,088 ,288 ,033 ,260 1,000  

 N 218 218 218 218 218 218 

Tabel 4.1.9 

 

4.1.10. Opfat te l se  a f  den f inansie l l e  sektors  omdømme og forventninger  t i l  en ansætte l se  i  

sektoren 

Tabel 4.1.10 viser resultatet af en beregning af korrelation mellem spørgsmål 19 “Efter min 

vurdering har den finansielle sektor et troværdigt omdømme” og faktor 1, faktor 2 og faktor 3. Formålet 

med at beregne korrelationen er at undersøge, om der er sammenhæng mellem målgruppens 

opfattelse af sektorens omdømme og deres forventninger til en ansættelse i den finansielle 

sektor. Dernæst undersøger vi, om der er sammenhæng mellem, hvordan målgruppen opfatter 

andres opfattelse af sektoren og deres forventninger til en ansættelse i den finansielle sektor. 

 

Tabellen viser, at spørgsmål 19 er moderat positivt korreleret med faktor 1. Der er dermed 

moderat positiv sammenhæng mellem hvor enige respondenterne er i udsagnet “Efter min mening 

har den finansielle sektor et troværdigt omdømme” og i hvor høj grad respondenterne forventer, at 

attributterne i faktor 1 følger med en ansættelse i den finansielle sektor. Med et 

signifikansniveau på 0,04 er dette statistisk signifikant. 

 

Dernæst viser tabel 4.1.10, at der er moderat positiv korrelation mellem spørgsmål 19 og faktor 

2. Det betyder, at der er moderat positiv sammenhæng mellem hvor enige respondenterne er i 
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udsagnet “Efter min mening har den finansielle sektor et troværdigt omdømme” og i hvor høj grad 

respondenterne forventer at attributterne i faktor 2 følger med en ansættelse i sektoren. Dette 

er, jf. signifikansniveauet på 0,01, statistisk signifikant.  

 

Dernæst viser tabel 4.1.10, at der er svag positiv korrelation mellem faktor 3, og faktor 1 og 

faktor 2. Det betyder, at der er sammenhæng mellem, hvordan respondenterne opfatter andres 

opfattelse af sektoren, og i hvor høj grad respondenterne forventer, at udsagnene som danner 

faktor 1 og faktor 2 følger med en ansættelse i sektoren. Begge disse er, jf. tabel 4.1.10, statistisk 

signifikante. 

 
  Spørgsmål 19:  

Efter min vurdering har den 

finansielle sektor et 

troværdig omdømme. Faktor 3 Faktor 1 Faktor 2 

Spørgsmål 19:  

Efter min vurdering har den finansielle 

sektor et troværdig omdømme. 

Pearson 

Correlation 

1 ,589** ,294** ,323** 

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,004 ,001 

 N 218 218 218 218 

Faktor 3 Pearson 

Correlation 

,589** 1 ,227** ,211** 

 Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,002 

 N 218 218 218 218 

Faktor 1 Pearson 

Correlation 

,294** ,227** 1 ,000 

 Sig. (2-tailed) ,004 ,001  1,000 

 N 218 218 218 218 

Faktor 2 Pearson 

Correlation 

,323** ,211** ,000 1 

 Sig. (2-tailed) ,001 ,002 1,000  

 N 218 218 218 218 

 

Tabel 4.1.10 
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4.1.11.  Opsamling på beregning af  korrelation og regressionsanalyse  
I figur 4.1.11 illustreres resultaterne af korrelationsberegninger og regressionsanalyse, og 

forholdet i mellem de tre analyser. Betydningen af disse analyser vil vi komme tilbage til i 

kapitel 5. 

 

 
Figur 4.1.11 

 

4.2. Analysedel 2: Informationssøgning ved jobsøgning 

I dette afsnit præsenteres analysedel 2, som, jf. afsnit 4., består af målgruppens præferencer i 

forhold til informationssøgning ved jobsøgning. Analysedel 2 benytter batteri 5 og 6, jf. figur 

3.1. Som nævnt i afsnit 3.5.5.4. udgør 205 respondenter datagrundlaget for analyserne i 

analysedel 2. 

 

4.2.1.  Soc ia le  medier  

Respondenterne blev i batteri 5 bedt om at tage stilling til udsagn omhandlende præferencer og 

brug af sociale medier i forbindelse med jobsøgning. På baggrund af resultaterne af den 

kvalitative empiri er følgende medier medtaget i dataindsamlingen og analysen: Facebook, 

Twitter og LinkedIn. I dette afsnit præsenteres resultaterne af tre univariate analyser, som søger 

at beskrive målgruppens præferencer for sociale medier i forbindelse med jobsøgning. 
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4.2.1.1. Facebook 

Ved hjælp af univariat analyse undersøges målgruppens brug af Facebook ved jobsøgning. Til 

spørgsmål 35, som består af udsagnet “Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og 

jobmuligheder på Facebook”, fordeler svarene sig som præsenteret i tabel 4.2.1.1 og illustreret i figur 

4.2.1.1 Således er 73,2% overvejende uenige i udsagnet, 19,5% har svaret hverken/eller, og 

endelig er 7,3%% overvejende enige i udsagnet. 
 

 Abs. % 

Meget Uenig 107 52,2 

Uenig 33 16,1 

Lidt uenig 10 4,9 

Hverken/Eller 40 19,5 

Lidt enig 7 3,4 

Enig 6 2,9 

Meget enig 2 1,0 

I alt 205 100 
 

 

 
Tabel 4.2.1.1    Figur 4.2.1.1 

 

4.2.1.2. Twitter 

Ved hjælp af univariat analyse undersøges målgruppens brug af Twitter ved jobsøgning. Til 

spørgsmål 37, som består af udsagnet “Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og 

jobmuligheder på Twitter”, fordeler svarene sig som præsenteret i tabel 4.2.1.2 og illustreret i figur 

4.2.1.2. Således er 68,3% overvejende uenige i udsagnet, 28,8% har svaret hverken/eller, og 

endelig er 3% overvejende enige i udsagnet. 

 

 
  

52,2% 

16,1% 

4,9% 

19,5% 
3,4% 

2,9% 

1,0% 

Jeg foretrækker at kunne finde informationer om 
konkrete job og jobmuligheder på Facebook 

Meget uenig 

Uenig 

Lidt uenig 

Hverken/Eller 

Lidt enig 

Enig 

Meget enig 



84/117 

 Abs. % 

Meget Uenig 102 49,8 

Uenig 26 12,7 

Lidt uenig 12 5,9 

Hverken/Eller 59 28,8 

Lidt enig 2 1,0 

Enig 2 1,0 

Meget enig 2 1,0 

I alt 205 100 
  
Tabel 4.2.1.2     Figur 4.2.1.2 

 

4.2.1.3. LinkedIn 

Ved hjælp af univariat analyse undersøges målgruppens brug af Linkedin ved jobsøgning. Til 

spørgsmål 36, som består af udsagnet “Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og 

jobmuligheder på LinkedIn” fordeler svarene sig som præsenteret i tabel 4.2.1.3 og illustreret i figur 

4.2.1.3. Således er 14,1% overvejende uenige i udsagnet, 14,6% har svaret hverken/eller, og 

endelig er 71,2% overvejende enige i udsagnet. Dermed skiller respondenternes præferencer for 

brug af LinkedIn sig klart ud fra præferencerne i forhold til brugen af Facebook og Twitter. 

Dette er illustreret i figur 4.2.1.4. 
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 Abs. % 

Meget Uenig 15 7,3 

Uenig 7 3,4 

Lidt uenig 7 3,4 

Hverken/Eller 30 14,6 

Lidt enig 24 11,7 

Enig 64 31,2 

Meget enig 58 28,3 

I alt 205 100 
  
Tabel 4.2.1.3     Figur 4.2.1.3 

 

4.2.1.4. Sammenligning 

For at skabe et overblik over målgruppens brug af sociale medier i informationssøgning i 

forbindelse med jobsøgning, præsenteres både præferencen for Facebook, LinkedIn og Twitter 

i figur 4.2.1.4. Tabellen viser, at en stor del af respondenterne er overvejende enige i udsagnet 

‘Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og jobmuligheder på LinkedIn’, hvorimod 

respondenterne er overvejende uenige i udsagnene omkring Twitter og Facebook.  

 
Figur 4.2.1.4 
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4.2.2.  Hjemmeside ,  o f f i c i e l  kontaktperson og ege t  netværk 

Respondenterne blev i batteri 6 bedt om at tage stilling til udsagn omhandlende 

informationssøgning i forbindelse med jobsøgning. På baggrund af resultaterne af den 

kvalitative empiri medtog vi følgende informationskilder: Virksomhedens hjemmeside, en 

officiel kontaktperson i virksomheden, og eget netværk. Spørgsmålene er at finde i tabel 3.1. De 

enkelte udsagn præsenteres først separat, dernæst præsenteres i afsnit 4.2.2.4. en sammenligning 

af respondenternes præferencer i forhold til informationskilder. Formålet med denne analyse er 

således at undersøge og beskrive målgruppens præferencer i forhold til informationssøgning i 

forbindelse med jobsøgning. 

 

4.2.2.1. Virksomhedens hjemmeside 

Ved hjælp af univariat analyse undersøges målgruppens brug af virksomheders hjemmesider til 

informationssøgning ved jobsøgning. Til spørgsmål 39, som består af udsagnet “Jeg foretrækker at 

kunne finde informationer om en virksomhed og konkrete stillinger på virksomhedens hjemmeside”, fordeler 

svarene sig som præsenteret i tabel 4.2.2.1 og illustreret i figur 4.2.2.1 Således er 5,4% 

overvejende uenige i udsagnet, 13,2% har svaret hverken/eller, og endelig er 81,5% 

overvejende enige i udsagnet. 
 

 Abs. % 

Meget Uenig 0 0,0 

Uenig 4 2,0 

Lidt uenig 7 3,4 

Hverken/Eller 27 13,2 

Lidt enig 34 16,6 

Enig 79 38,5 

Meget enig 54 26,3 

I alt 205 100 
 

 

 
Tabel 4.2.2.1    Figur 4.2.2.1 
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4.2.2.2. Officiel kontaktperson 

Ved hjælp af univariat analyse undersøges målgruppens brug af virksomheders officielle 

kontaktpersoner til informationssøgning ved jobsøgning. Til spørgsmål 41, som består af 

udsagnet “Jeg foretrækker at kunne finde en officiel kontaktperson i den virksomhed, hvor jeg overvejer at søge 

job”, fordeler svarene sig som præsenteret i tabel 4.2.2.2 og illustreret i figur 4.2.2.2. Således er 

14,1% overvejende uenige i udsagnet, 24,4% har svaret hverken/eller, og endelig er 61,5% 

overvejende enige i udsagnet. 

 
 

 Abs. % 

Meget Uenig 2 1,0 

Uenig 14 6,8 

Lidt uenig 13 6,3 

Hverken/Eller 50 24,4 

Lidt enig 46 22,4 

Enig 60 29,3 

Meget enig 20 9,8 

I alt 205 100 
 

 

 
Tabel 4.2.2.2   Figur 4.2.2.2 

 

4.2.2.3. Eget netværk 

Ved hjælp af univariat analyse undersøges målgruppens brug af eget netværk til 

informationssøgning ved jobsøgning. Til spørgsmål 43, som består af udsagnet “Jeg foretrækker at 

få informationer om virksomheder og konkrete job af personer i mit netværk, som har kendskab til den 

virksomhed, hvor jeg overvejer at søge job”, fordeler svarene sig som præsenteret i tabel 4.2.2.3 og 

illustreret i figur 4.2.2.3. Således er 4,4% overvejende uenige i udsagnet, 18,5% har svaret 

hverken/eller, og endelig er 77,1% overvejende enige i udsagnet. 
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 Abs. % 

Meget Uenig 1 0,5 

Uenig 3 1,5 

Lidt uenig 5 2,4 

Hverken/Eller 38 18,5 

Lidt enig 49 23,9 

Enig 65 31,7 

Meget enig 44 21,5 

I alt 205 100 

  
Tabel 4.2.2.3   Figur 4.2.2.3 

 

4.2.2.4. Sammenligning 

I figur 4.2.2.4 illustreres en sammenligning af respondenternes præferencer for 

informationssøgning på henholdsvis virksomhedens hjemmeside, hos en officiel kontaktperson 

i virksomheden og i eget netværk. Figuren viser, at 81,5% af respondenterne overvejende 

foretrækker at kunne finde informationer om en virksomhed og konkrete stillinger på 

virksomhedens hjemmeside. 77,1% foretrækker overvejende at få informationer om 

virksomheder og konkrete job af personer i eget netværk, og endelig foretrækker 61,5% 

overvejende at kunne finde en officiel kontaktperson i den virksomhed, hvor de overvejer at 

søge job. Således er virksomhedens hjemmeside den mest foretrukne informationskilde, når 

målgruppen søger informationer om potentielle arbejdspladser. 
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Figur 4.2.2.4
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5 .  Diskussion  

I de foregående kapitler har vi redegjort for den teoretiske og metodiske ramme for dette 

speciale og for de empiriske resultater, vi har opnået i analysen af vores data. I dette afsnit 

bliver problemformuleringens centrale spørgsmål søgt besvaret ud fra en analytisk diskussion af 

de empiriske resultater på baggrund af den teoretiske ramme. I diskussionen vil vi desuden 

inddrage sekundær empiri med det formål at kunne diskutere den viden, empirien fremdrager 

yderligere. 

 

Diskussionen vil tage afsæt i Hatch og Schultz’s VCI Alignment-model, og dermed 

identitetssamtalen, og dens indflydelse på finanssektorens employer brand som opfattet af 

højtuddannede talenter fra Generation Y. Det vil den gøre med henblik på at uddybe, hvorfor 

det ikke er muligt at adskille finanssektorens employer brand fra dens corporate brand, og 

hvorfor det i relation til Generation Y er specielt relevant at medtage overvejelser fra den tredje 

brandingbølge i den overordnede brandingindsats til denne målgruppe. Herunder vil vi rette 

fokus mod finanssektorens udfordringer i forbindelse med frembringelsen af person-

organisation-fit for Generation Y, samt hvad Generation Ys præferencer i relation til 

informationssøgning og sociale medier har af implikationer for en målrettet brandingindsats til 

denne specifikke målgruppe. 

 

Derudover vil vi diskutere de styrker og begrænsninger som specialets teoretiske ramme har i 

forhold til den viden, der kan udledes og fortolkes ud fra empirien. 

 

5.1.  Finanssektoren som mulig arbejdsgiver for  nyuddannede talenter 

Som nævnt i afsnit 1.4.2.3. har finanssektoren stadig omdømmeproblemer i efterdønningerne af 

finanskrisen. Medieomtalen er blevet mere positiv, men for en stor del af sektoren, primært 

bankerne, halter omdømmet stadig bagefter sit før-kriseniveau. 

 

Med udgangspunkt i Hatch og Schultz’s VCI Alignment Model (jf. afsnit 2.1.3.2.) antager vi, at 

finanskrisen skabte uoverensstemmelser mellem to eller flere af elementerne i sektorens 

corporate brand. På baggrund af Hatch og Schultz’s beskrivelse af konsekvenserne ved sådanne 
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uoverensstemmelser (jf. afsnit 2.1.3.2.) antager vi endvidere, at disse uoverensstemmelser 

medførte et stort tab af tillid til den finansielle sektor hos befolkningen og deraf et skadet 

omdømme - ikke blot for de tungest involverede parter men for hele sektoren.   

 

I det følgende vil vi redegøre for vores målgruppes holdning til den finansielle sektor samt 

deres særlige kendetegn og præferencer i relation til en potentiel arbejdsgiver for at søge at 

belyse, hvorvidt finanssektorens dårlige omdømme har betydning for målgruppens lyst til at 

arbejde inden for denne sektor. 

5.1.1.  Tiltrækning og fastholdelse  

Som udgangspunkt for en synliggørelse af målgruppens præferencer, med henblik på at 

undersøge grundlaget for det Backhaus & Tikoo kalder ‘person-organisation-fit’ (jf. afsnit 

2.2.3.1.), og dermed graden af identifikation, med den finansielle sektor hos målgruppen, valgte 

vi at benytte os af den instrumentelle-symbolske ramme (jf. afsnit 2.2.3.3.). Vi kunne allerede i 

kodningen af vores informantinterview konstatere, at vores informanter ikke lavede en 

opdeling mellem symbolske og instrumentelle attributter, men i mange tilfælde grupperede dem 

parvis - eksempelvis høj løn (instrumentel attribut) sammen med prestige (symbolsk attribut) og 

fleksibel arbejdstid (instrumentel attribut) sammen med socialt samvær (symbolsk attribut). 

Dette understreger dog blot Lievens et al.’s argumentation for, at det er kombinationen af 

instrumentelle og symbolske attributter, som gør en organisation attraktiv som arbejdsgiver (jf. 

afsnit 2.2.3.3.). 

 

I vores kvantitative dataindsamling bad vi indledningsvis vores målgruppe om at prioritere en 

række arbejdsrelaterede attributter i forhold til, hvor vigtig hver enkelt attribut var i vurderingen 

af en potentiel arbejdsgiver. Resultatet af denne del af undersøgelsen viste, at målgruppen 

vægter et troværdigt omdømme relativt lavt i forhold til de andre attributter, som vi inkluderede 

i undersøgelsen (jf. figur 4.1.1). Dette resultat stemmer ikke helt overens med vores generelle 

billede af Generation Y som en generation, der lægger vægt på social ansvarlighed, 

troværdighed og integritet (jf. afsnit 1.4.1.2.2.). Der kan dog i vores optik være to årsager til, at 

troværdighed vurderes lavt relativt til de andre attributter: 
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På den ene side vidner det faktum, at medlemmerne af vores målgruppe er højtuddannede 

individer, som har opnået gode resultater på deres uddannelse, og som desuden har søgt 

optagelse i et talentnetværk, om et skarpt karrieremæssigt fokus. På den baggrund er det måske 

mindre overraskende, at eksempelvis ansvar og alsidighed i jobbet samt løn og prestige vægtes 

højere end et troværdigt omdømme.  

 

På den anden side kan den lave vurdering af et troværdigt omdømme også ses som et symptom 

på et arbejdsgiverdomineret arbejdsmarked, hvor der ikke er “råd” til at afslå et jobtilbud af 

ideologiske årsager. Under alle omstændigheder mener vi ikke, at dette resultat skal ses som et 

udtryk for, at omdømme ikke har betydning for denne målgruppes lyst til arbejde i en given 

branche eller virksomhed. Især taget i betragtning at 73,9% af målgruppen, når adspurgt 

direkte, er overvejende enige i at det er vigtigt for dem at arbejde i en branche der har et 

troværdigt omdømme (jf. figur 4.1.2). Dertil er over halvdelen af de 73,9%, for hvem en 

arbejdsgivers omdømme er vigtigt, uenige i, at den finansielle sektor har et troværdigt 

omdømme, mens kun 28,6% er enige (jf. figur 4.1.4). Dette vender vi tilbage til. 

 

For at undersøge graden af person-organisation-fit mellem vores målgruppe og den finansielle 

sektor lavede vi en korrelationsberegning mellem de arbejdsrelaterede attributter, som 

målgruppen lagde vægt på hos en arbejdsgiver, og de attributter de forventede fulgte med en 

ansættelse i den finansielle sektor (jf. tabel 4.1.9.). Denne beregning påviste ingen sammenhæng 

mellem det, målgruppen gerne vil have og det, de tror, at de kan få. Dette resultat tyder på, at 

grundlaget for person-organisation-fit er, om ikke dårligt, så i hvert fald svagt, hvilket kan 

betyde, at sektoren potentielt står over for en udfordring - både i forhold til tiltrækning og i 

forhold til fastholdelse af denne målgruppe.  

 

Udfordringen i forhold til tiltrækning består i, at selvom målgruppen vurderer omdømme lavt 

relativt til andre arbejdsrelaterede attributter, så kan det tænkes, at i tilfælde hvor de ikke 

vurderer at kunne opnå de attributter, som de ønsker fra en arbejdsgiver, kan omdømmet ende 

med at blive den udslagsgivende faktor, der gør, at de ikke søger job i den finansielle sektor. 
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Især hvis de tilhører den store andel af målgruppen, der både er overvejende enig i, at et godt 

omdømme er vigtigt, og samtidig har en negativ opfattelse af den finansielle sektors omdømme. 

 

At den finansielle sektor potentielt har en udfordring i forhold til fastholdelse af denne 

målgruppe, skal ses i lyset af, at Generation Y i litteraturen bliver beskrevet som værende 

mindre loyale over for deres arbejdsgiver og mere loyale over for deres egne behov og værdier 

end tidligere generationer (jf. afsnit 1.4.1.2.2.). Man kan på den baggrund antage, at Generation 

Y som medarbejdere kræver en større indsats at fastholde, fordi de sandsynligvis ikke vil tøve 

med at skifte arbejdsplads, hvis de ikke længere føler, at deres behov bliver opfyldt på 

tilfredsstillende vis.  

5.1.2.  Omdømmets  centrale  rolle  
Som nævnt i det foregående afsnit synes en betydelig andel af målgruppen både at den 

finansielle sektor har et dårlig omdømme, og at det er vigtigt at arbejde i en branche som har et 

troværdigt omdømme. Samtidig viste vores resultater, at der i den finansielle sektor med nogen 

sandsynlighed ikke er et videre holdbart fundament for at skabe ‘person-organisation-fit’ på 

baggrund af andre arbejdsrelaterede attributter. Derfor vil vi i dette afsnit søge at uddybe, 

hvilken betydning målgruppens opfattelse af den finansielle sektors omdømme har for dens 

employer brand. 

 

Først og fremmest viser tabel 4.1.10 at der er positiv korrelation mellem målgruppens egen 

opfattelse af den finansielle sektors omdømme, og i hvor høj grad målgruppen forventer at 

visse arbejdsrelaterede attributter følger med en ansættelse i den finansielle sektor. Dette 

resultat er interessant, fordi det kan tyde på, at jo mere negativ målgruppens opfattelse af 

finanssektorens omdømme er, jo lavere forventninger har de til en ansættelse inden for 

sektoren og omvendt, og at omdømmet dermed har indirekte indflydelse på finanssektorens 

employer brand. Vi ved fra litteraturen om Generation Y og fra vores informantinterview, at de 

attributter, vi har inkluderet i undersøgelsen, alle er attributter, som medlemmer af målgruppen 

ønsker fra en arbejdsgiver - nogle blot i højere grad end andre. På den baggrund kunne man 

forestille sig, at et forbedret omdømme potentielt vil medføre mere positive forventninger til en 
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ansættelse i sektoren blandt målgruppen, og dermed en forbedret mulighed for at skabe 

‘person-organisation-fit’ for denne målgruppe. 

 

Derudover kan man, med afsæt i ‘identitetssamtalen’, som beskrevet af Hatch og Schultz (jf. 

afsnit 2.1.3.1.), argumentere, at der er noget der tyder på, at målgruppens opfattelse af 

omgivelsernes opfattelse af den finansielle sektor - eller det som Dutton et al. betegner ‘opfattet 

eksternt image’ (jf. afsnit 2.1.3.1.) - hænger sammen med målgruppens holdning til både det 

corporate brand og til employer brandet. Eksempelvis er dannelsen af faktor 3 (jf. figur 4.1.7.3) 

interessant i denne forbindelse, fordi den består af udsagn, der både relaterer til det corporate 

brand (f.eks. “Min familie og venners holdning til den finansielle sektor er positiv”) og til 

employer brandet (f.eks. “Min familie og venner ville være positivt stemte overfor at jeg 

arbejdede i den finansielle sektor”). Samtidig viste regressionsanalysen i afsnit 4.1.8. en positiv 

sammenhæng mellem målgruppens egen opfattelse af den finansielle sektors omdømme og 

‘opfattet eksternt image’, hvilket vil sige, at jo dårligere de vurderede den finansielle sektors 

omdømme, jo mere negativt vurderede de deres omgivelsers holdning til sektoren generelt. 

Dette kan ses i lyset af Dutton et al.’s beskrivelse af  ‘opfattet eksternt image’ som et spejl hvori 

omverdenens syn på organisationen reflekteres tilbage til dens medlemmer og påvirker graden 

af identifikation med organisationen (jf. afsnit 2.1.3.1.). I forlængelse heraf er det interessant, at 

af de 61% af målgruppen, for hvem venner og families holdning er vigtig (jf. figur 4.1.5), er 

over halvdelen overvejende uenig i, at den finansielle sektor har et godt omdømme (jf. figur 

4.1.6). Vi ved fra regressionsanalysen af denne del af målgruppen samtidig har en negativ 

opfattelse af omgivelsernes opfattelse af den finansielle sektor, og kan deraf udlede, at for en 

væsentlig del af målgruppen kan et negativt ‘opfattet eksternt image’ være en hindring for, at de 

søger job inden for den finansielle sektor. En mulig årsag til dette resultat kan være, som 

Lievens et al. (jf. afsnit 2.2.3.2.) argumenterer, at personlig identitet og selvværd til dels er 

bestemt af medlemskab af sociale organisationer såsom ens arbejdsplads, og at det derfor bliver 

vigtigt at være tilknyttet en arbejdsplads, som omgivelserne anerkender og respekterer. 
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5.2.  Informationssøgning 

Generation Y adskiller sig fra tidligere generationer ved at være vokset op omgivet af digitale 

medier med det til følge, at information er noget de selv opsøger, og ikke noget de venter på at 

få (jf. afsnit 1.4.1.2.3.). Af samme årsag var det nærliggende for os, at undersøge vores 

målgruppes præferencer i relation til informationssøgning i en potentiel jobsøgningssituation. 

Dette var med henblik på at anskueliggøre hvilke implikationer disse præferencer kan tænkes at 

have for den konkrete employer brandingindsats rettet mod Generation Y. 

 

5.2.1.  Generation Y netværker  

Vi ved fra litteraturen, at medlemmer af Generation Y sandsynligvis vil undersøge en 

arbejdsgiver indgående inden de accepterer et jobtilbud. Vi antager, at det samme gør sig 

gældende for vores målgruppe, deres høje uddannelsesniveau og stærke faglige profil taget i 

betragtning. 

 

I vores målgruppe var der en tydelig præference for at benytte hjemmesider som den primære 

kilde til informationer om en potentiel arbejdsgiver eller konkrete stillinger (jf. figur 4.2.2.1). 

Dette er ikke i sig selv overraskende, da Generation Y netop er karakteriseret af en generel 

præference for digitale medier. 

 

Det, som til gengæld kan tænkes at udgøre en udfordring for virksomheder, der ønsker at 

tiltrække Generation Y, er det faktum, at målgruppen har en markant stærkere præference for at 

søge informationer om en potentiel arbejdsgiver inden for deres eget netværk, hos personer 

som har kendskab til den givne virksomhed - altså sandsynligvis virksomhedens egne 

nuværende eller tidligere medarbejdere - end hos en officiel kontaktperson (jf. figur 4.2.2.3.). 

Denne tendens kan ses i lyset af de senere års hastige fremkomst af nye medier, i denne 

sammenhæng måske især den professionelle netværksplatform Linkedin, som har gjort det 

muligt hurtigt at finde personer i sit netværk, som har en relation til den virksomhed, man 

ønsker at undersøge.  
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Det betyder, at når målgruppen søger informationer om en potentiel arbejdsgiver, så vil det 

første sted, de leder, sandsynligvis være virksomhedens hjemmeside, men finder de ikke alle de 

informationer, de ønsker, vil næste skridt være at søge uden om virksomhedens officielle 

kommunikationskanaler. Man kan forestille sig, at dette især vil gøre sig gældende hvis de 

ønskede informationer omhandler de symbolske attributter ved virksomheden, som 

eksempelvis graden af socialt samvær med kolleger, alsidighed i jobbet (jf. figur 4.1.1) eller 

virksomhedskulturen generelt, fordi disse i de fleste tilfælde ikke vil kunne læses ud fra 

hjemmesiden. 

 

Dermed får medarbejderne en helt central rolle i forbindelse med employer branding til 

Generation Y. Traditionelt har litteraturen inden for employer branding forbigået 

medarbejdernes rolle i selve kommunikationen af employer brandet. Det ses blandt andet i 

Edwards’ argumentation for at lave en skelnen mellem employer branding til henholdsvis 

nuværende og potentielle medarbejdere. Vi mener, at den skelnen bliver problematisk i det 

øjeblik kommunikationen om employer brandet ikke finder sted imellem virksomheden og 

dens nuværende og potentielle medarbejdere, men mellem nuværende og potentielle 

medarbejdere uden om virksomhedens officielle kommunikationskanaler. Man kan 

eksempelvis, i tråd med Christensen og Morsings indvendinger imod det mulige i, som 

organisation, at antage et såkaldt “priviligeret perspektiv” over sine kommunikationsaktiviteter 

og budskaber (j.f. afsnit 2.1.3.3.), rejse spørgsmålet om, hvad det betyder for den strømlinede 

kommunikation, som, ifølge Majken Schultz og Mary Jo Hatch (jf. afsnit 2.1.4.), er essentiel for 

en succesfuld brandingindsats, når den i princippet ikke længere ligger inden for virksomhedens 

direkte kontrol men afhænger af medarbejdernes evne til at kommunikere det som er “centralt, 

karakteristisk og vedvarende” ved virksomheden. Når virksomhedens officielle 

kommunikationskanaler omgås bliver det med andre ord endnu mere afgørende, at 

medarbejderne formår at ‘live the brand’ (jf. afsnit 2.1.3.), herunder også employer brandet. Ser 

man på resultaterne af Finansforbundets undersøgelse fra 2012 (jf. afsnit 1.4.2.3.), som viste, at 

en stor andel af forbundets medlemmer, ikke bare havde en negativ opfattelse af sektorens 

omdømme, men også af det at være ansat i sektoren, er der noget der kan tyde på, at 
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finanssektoren potentielt står over for en udfordring i at sikre, at dens medarbejdere stadigvæk 

står inde for og kommunikerer de løfter, som employer brandet skal repræsentere.  

 

Det er måske især i denne forbindelse, at man kan rette en generel kritik af det teoretiske felt 

inden for employer branding, idet ikke engang nyere teori på området synes at tage højde for 

medarbejdernes rolle i kommunikationen af employer brandet, og hvad en i stigende grad 

netværksforbundet verden betyder for muligheden for at bevare kontrollen over denne 

kommunikation. Det er også denne problematik som efter vores mening gør det både aktuelt 

og relevant at inddrage tredje bølge-tankegangen i en employer branding-indsats. 

 

5.2.2.  Sociale  medier  

I en tid hvor sociale medier ikke længere er forbeholdt privatpersoner, men hvor mange 

virksomheder også har fået øjnene op for potentialet for kommunikation til og med forskellige 

stakeholdergrupper, og med Generation Y’s digitale profil for øje, fandt vi det relevant at 

spørge ind til vores målgruppes brug af sociale medier i forbindelse med jobsøgning - nærmere 

specifikt deres brug af henholdsvis Facebook, Twitter og LinkedIn. 

 

Her viste vores resultater, at målgruppen i høj grad foretrækker at benytte sig af 

netværksplatformen Linkedin i forbindelse med jobsøgning - 71,2% af respondenterne var 

overvejende enige i udsagnet “Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og 

jobmuligheder på LinkedIn” mod 7,3% og 3% på henholdsvis Facebook og Twitter (jf. figur 

4.2.1.4). Præferencen for LinkedIn i en jobsøgningssituation er ikke i sig selv et specielt 

overraskende resultat, fordi formålet med Linkedin netop er at sætte arbejdsgivere og 

arbejdstagere i forbindelse med hinanden. Til gengæld finder vi det interessant, at både 

Facebook og Twitter bliver vurderet så markant meget lavere end LinkedIn. 

 

Umiddebart kan præferencen for LinkedIn tale for, at man som virksomhed lægger sin 

budskabskommunikation målrettet højtuddannede medlemmer af Generation Y på en til 

formålet egnet social netværksplatform - altså at man lægger sin employer branding-indsats på 

LinkedIn fremfor på eksempelvis Facebook eller Twitter - fordi det er her målgruppen 
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foretrækker at finde den slags informationer. I denne forbindelse mener vi at det er relevant at 

inddrage tredje bølge-tanken om, at hver enkelt stakeholder i princippet kan tilhøre op til flere 

stakeholdergrupper. Denne tanke er måske særligt relevant for den finansielle sektor, hvor man 

må antage, at medarbejdere - det være sig nuværende såvel som potentielle - som minimum 

også tilhører den stakeholdergruppe der består af sektorens kunder.  På den baggrund vil vi 

derfor i lighed med Hatch og Schultz argumentere, at den målrettede budskabskommunikation 

stadig skal være funderet i den samme grundlæggende historie om virksomheden, så den 

enkelte stakeholder ikke bliver mødt af modstridende informationer, afhængig af hvilken 

stakeholderrolle vedkommende befinder sig i. 

 

Vi mener dog, at man samtidig må overveje, om målgruppens præference for LinkedIn, hænger 

sammen med deres præference for at søge informationer om potentielle arbejdsgivere ved at 

spørge personer i deres eget netværk, som vi diskuterede i det foregående afsnit, idet LinkedIn 

muliggør identificering af og kontakt til en given virksomheds medarbejdere uden om 

virksomhedens officielle kommunikationskanaler. Dermed er vi tilbage ved spørgsmålet om 

hvor høj en grad af kontrol over kommunikationen om brandet, virksomheder kan forvente at 

have i forhold til denne specifikke målgruppe, og hvordan det ændrer medarbejdernes rolle i 

kommunikationen af employer brandet.  

 

Under alle omstændigheder understreger det Lievens et. al’s pointe om vigtigheden af at tænke 

identitet og employer image sammen, fordi det, der kommunikeres eksternt, skal være det 

samme som det, der opleves internt (jf. afsnit 2.2.3.2.). Det understreger det umulige i at opdele 

interne og eksterne employer branding-tiltag i to separate aktiviteter som Edwards er fortaler 

for (2.2.3.4.). Dog kan man, i linje med Christensen og Morsings kritik af integreret 

kommunikation, stille spørgsmålstegn ved, om ensartet budskabskommunikation også sikrer 

ensartethed i modtagelsen, idet vi, med afsæt i vores videnskabsteoretiske ståsted (jf. afsnit 3.1.) 

antager, at fortolkningen af budskaberne finder sted med udgangspunkt i modtagerens egen 

livsverden og altså uden for virksomhedens kontrolsfære.  
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5.3.  Den teoretiske rammes anvendelighed i  relation ti l  specialets  empiriske 
resultater  
Vi valgte at tage afsæt i Hatch og Schultz’s arbejde med corporate branding, fordi vi fandt det 

brugbart i forståelsen af de dynamikker, der skaber det corporate brand. Dette gjaldt navnligt i 

forståelsen af, hvordan omdømme påvirker både det corporate brand og employer brandet idet 

vi fik mulighed for at undersøge, hvordan dele af identitetssamtalen har indvirkning på vores 

målgruppes lyst til at søge arbejde i den finansielle sektor.  

 

Specialets teoretiske ramme havde dog visse begrænsninger i forhold til vores 

undersøgelsesobjekt som i dette speciale var den finansielle sektor. Den primære problematik i 

forhold til valget af teori om både corporate branding og employer branding var, at denne 

hovedsageligt er udarbejdet på virksomhedsniveau, og dette speciales opererer på sektorniveau. 

Navnligt er Hatch og Schultz’s forståelse af organisationens identitet som det centrale element i 

corporate branding problematisk at overføre til sektorniveau, fordi det er svært at identificere 

det som er ”centralt, karakteristisk og vedvarende” ved en hel sektor, og denne definition udspringer 

da også af teori udarbejdet på virksomhedsniveau.  

 

Generelt har vi måttet konstatere, at der inden for det brede teoretiske felt om corporate 

branding og employer branding kun er meget lidt fokus på sektorens rolle i virksomhedens 

omdømme, og på hvordan et dårligt sektoromdømme påvirker den enkelte virksomheds 

corporate brand, og herunder også dets employer brand. Vi mener dog, at det i forhold til 

corporate branding, som jf. afsnit 2.1.3.,  er “karakteriseret af en større og mere realistisk indsigt i de 

konflikter og komplekse forbindelser, som eksisterer i relation til en organisation og dens omgivelser”, var 

relevant at lade vores undersøgelse tage udgangspunkt i dette sektoromdømme, fordi det er et 

betydningsfuldt aspekt ved finansielle virksomheders virkelighed.  

 

Denne pointe understøttes da også i et vist omfang af dette speciales resultater, idet vi har 

kunnet påvise den finansielle sektors omdømme, som opfattet af vores målgruppe, har 

betydning for sektorens overordnede employer brand, og dermed, tør vi argumentere, 

sandsynligvis også for de enkelte finansielle virksomheders muligheder for at tiltrække og 

fastholde nyuddannet talent. 
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5.4.  Problemformuleringen besvares 

På baggrund af samspillet mellem specialets teoretiske ramme og de empiriske resultater har vi 

været i stand til at påvise nogle tendenser, som vi mener kan få betydning for de individuelle 

finansielle virksomheders mulighed for at tiltrække og fastholde Generation Y’s talenter. 

 

Først og fremmest viste vores undersøgelse, at der kun er et svagt grundlag for person-

organisation-fit mellem målgruppen og den finansielle sektor, idet vi ikke kunne påvise en 

sammenhæng mellem det målgruppen ønsker fra en arbejdsgiver, og det de forventer at kunne 

få ved en ansættelse i den finansielle sektor. På den baggrund, og med målgruppens 

overvejende negative vurdering af den finansielle sektors omdømme in mente, argumenterer vi, 

at netop omdømmet potentielt kan blive den udslagsgivende faktor der gør, at den finansielle 

sektor ikke vil være i stand til at tiltrække og fastholde denne målgruppe.  

 

Denne antagelse fik vi yderligere bekræftet da vi var i stand til at identificere en tendens til, at jo 

bedre målgruppen vurderer den finansielle sektors omdømme, jo mere positiv er deres 

forestilling om de attributter, som de forventer følger med en ansættelse i den finansielle sektor, 

og omvendt. På den baggrund mener vi at kunne udlede, at opfattelsen af omdømmet har 

indirekte indvirkning på sektorens employer brand. 

 

Undersøgelsen viste endvidere, at der er sammenhæng mellem målgruppens egen opfattelsen af 

den finansielle sektors omdømme og deres opfattelse af omgivelsernes opfattelse af den 

finansielle sektors omdømme - hvad vi refererer til som ‘opfattet eksternt image’. Vi kunne af 

disse resultater udlede, at for en væsentlig del af målgruppens vedkommende kan deres 

‘opfattet eksternt image’ påvirke deres lyst til at arbejde i den finansielle sektor. 

 

Derudover undersøgte vi målgruppens præferencer i forhold til informationssøgning om en 

potentiel arbejdsgiver eller specifik jobsøgning. Her viste undersøgelsen, at målgruppen i denne 

forbindelse foretrækker at benytte sig af deres eget netværk frem for en officiel kontaktperson 

fra en given virksomhed. Det betyder, at virksomhedens medarbejdere får en central rolle i 

kommunikationen af employer brandet, og det derfor er vigtigt at de er i stand til at stå inde for 
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og formidle virksomhedens identitet - det som er “centralt, karakteristisk og vedvarende” ved 

virksomheden. Den finansielle sektors omdømme kan i denne forbindelse udgøre en 

udfordring, som indikeret af Finansforbundets undersøgelse fra 2012 (jf. afsnit 1.4.2.3.). 

 

Vi kunne endvidere konstatere, at målgruppen foretrækker Linkedin frem for andre sociale 

medier i en jobsøgningssituation, hvilket umiddebart kunne tale for at benytte denne platform i 

en employer branding-indsats målrettet nyuddannede talenter. Dog mener vi, at præferencen 

for LinkedIn hænger sammen med præferencen for at søge informationer i eget netværk. 

 

Afslutningsvis kan vi altså på baggrund af vores undersøgelse af nyuddannede talenters 

opfattelse af den finansielle sektors employer brand konstatere, at den finansielle sektors 

omdømme har konsekvenser for sektorens employer brand - både i relation til tiltrækning og 

fastholdelse af unge talenter.  

 

Vi argumenterer derudover, at resultaterne af undersøgelsen taler for, at man i en employer 

branding-indsats målrettet nyuddannede talenter medtager de grundlæggende elementer i Hatch 

og Schultzs tanker om branding i et tredje bølge-perspektiv, særligt set i lyset af målgruppens 

informationssøgningspræferencer. 
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6. Konklusion 

Det danske arbejdsmarked kommer i de kommende år til at stå over for en udfordring. 

Demografiske ændringer betyder, at en stor generation af medarbejdere i disse år går på 

pension, og den nye generation - i dette speciale refereret til som Generation Y - som skal 

efterfølge den gamle, er betydeligt mindre. Samtidig er Generation Y i litteraturen karakteriseret 

som markant anderledes end tidligere generationer på parametre der blandt andet angår 

medievaner og arbejdsrelaterede præferencer, hvilket føjer en yderligere udfordring til arbejdet 

med at tiltrække og fastholde disse nye medarbejdere. En sektor, for hvem denne udfordring 

kan tænkes at være særligt aktuel, er den finansielle sektor, som i kølvandet på finanskrisen 

stadig står over for alvorlige omdømmeproblemer 

 

Formålet og motivationen bag dette speciale var således at undersøge, hvorvidt den finansielle 

sektors omdømme har betydning for finansielle virksomheders muligheder for at tiltrække og 

fastholde nyuddannede talenter, set i lyset af Generation Y’s særlige kendetegn og præferencer. 

  

Samtidig havde vi i afsøgningen af det teoretiske felt kunnet konstatere, at der inden for det 

teoretiske felt om employer branding syntes at herske en tendens til at overse betydningen af de 

senere års teknologiske og samfundsmæssige udvikling for rekruttering og fastholdelse af en ny 

generation, som adskiller sig fra de foregående på nogle afgørende punkter. Et formål med 

nærværende speciale var derfor endvidere, at bidrage til en diskussion af det teoretiske felt ved 

at inddrage nyere corporate branding-teori. 

 

Med henblik på bedst muligt at kunne besvare specialets problemformulering bestod den 

teoretiske ramme for dette speciale af en gennemgang af førende teori inden for henholdsvis 

corporate branding og employer branding med henblik på at belyse i hvilken udstrækning de to 

teoretiske felter har udviklet sig relativt uafhængigt af hinanden. Med vores 

videnskabsteoretiske ståsted forankret i John R. Searles moderate socialkonstruktivisme valgte 

vi endvidere at fokusere på den gren af brandingteorien som har rod i organisationsteorien. 
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Vores videnskabsteoretiske forankring betød endvidere, at vi i valg af metode fulgte den 

kritiske realismes ideer om, at det er genstandsfeltets ontologi samt den viden der ønskes 

opnået der skal ligge til grund for en undersøgelses metodiske tilgang. Således bestod specialets 

undersøgelsesdesign af en kvantitativ undersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse 

udformet på baggrund af en række kvalitative informantinterview. Dette undersøgelsesdesign 

var inspireret af Ajzen og Fishbeins metodeteoretiske ramme ’Theory of planned behaviour’. 

Derudover inddrog vi sekundær data om henholdsvis Generation Y og den finansielle sektor 

for bedre at kunne sætte en kontekst inden for hvilken vi kunne behandle og forstå vores 

primære empiri. 

  

Specialets målgruppe var nyuddannede talenter fra Generation Y. For undersøge denne 

målgruppe blev spørgeskemaet, i samarbejde med Moment A/S, distribueret til talentnetværket 

Moment Talents medlemmer, ud fra en antagelse om, at denne stikprøve ville udgøre et 

repræsentativt udsnit af målgruppen. 

  

I analysen af den primære empiri, som spørgeskemaundersøgelsen frembragte, valgte vi at 

anvende deskriptive statistiske analysemetoder med henblik på at identificere nogle tendenser 

og sammenhænge i og imellem målgruppens særlige kendetegn og præferencer og deres 

holdning til den finansielle sektor generelt og som arbejdsplads. Resultaterne af denne analyse i 

samspil med specialets teoretiske ramme gjorde os i stand til at diskutere den finansielle sektors 

muligheder og udfordringer i at tiltrække og fastholde Generation Y’s talenter. 

 

For det første var vi i vores undersøgelse ikke i stand til at påvise en sammenhæng mellem det 

målgruppen ønsker fra en arbejdsgiver, og det de forventer at kunne få ved en ansættelse i den 

finansielle sektor. Dette mener vi kan være udtryk for, at grundlaget for ‘person-organisation-

fit’ mellem målgruppen og den finansielle sektor er svagt, hvorfor sektoren sandsynligvis står 

over for en udfordring med hensyn til at tiltrække og fastholde denne målgruppe. Samtidig 

argumenterer vi, med målgruppens overvejende negative vurdering af den finansielle sektors 

omdømme, at på grund af manglen på ‘person-organisation-fit’ kan netop omdømmet 
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potentielt blive den udslagsgivende faktor der gør, at målgruppen ikke ønsker at arbejde i den 

finansielle sektor. 

 

Dette blev yderligere bekræftet af, at vi var i stand til at identificere en tendens til, at jo bedre 

målgruppen vurderede den finansielle sektors omdømme, jo mere positiv var deres 

forventninger til hvilke attributter, der følger med en ansættelse i den finansielle sektor. På den 

baggrund udleder vi, at opfattelsen af omdømmet har indirekte indvirkning på sektorens 

employer brand. 

 

For det andet viste undersøgelsen en sammenhæng mellem målgruppens egen opfattelsen af 

den finansielle sektors omdømme og deres ‘construed external image’ af sektoren. Vi kunne af 

disse resultater udlede, at for en væsentlig del af målgruppens vedkommende kan deres 

opfattelse af omgivelsernes opfattelse af den finansielle sektor påvirke deres lyst til at arbejde i 

den finansielle sektor. 

 

For det tredje viste undersøgelsen, at målgruppen i forbindelse med informationssøgning om 

en potentiel arbejdsgiver eller i en jobsøgningssituation foretrak at benytte sig af deres eget 

netværk frem for en officiel kontaktperson fra en given virksomhed. Når dette resultat var 

interessant for besvarelsen af vores problemformulering skyldes det, at det placerede 

medarbejderne som en central spiller i kommunikationen af employer brandet - en rolle som 

generelt er blevet overset i selv nyere teori om employer branding. Når medarbejderne bliver en 

primær kilde til informationer om en virksomhed, kan deres potentielt negative opfattelse af 

virksomhedens omdømme få direkte indvirkning på kommunikationen om employer brandet.  

 

Vi kunne endvidere konstatere, at målgruppen foretrækker Linkedin frem for andre sociale 

medier i en jobsøgningssituation, hvilket umiddebart kunne tale for at benytte denne platform i 

en employer branding-indsats målrettet nyuddannede talenter. Dog mener vi, at præferencen 

for Linkedin hænger sammen med præferencen for at søge informationer i eget netværk. 
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På baggrund af vores undersøgelse, analyse og diskussion af nyuddannede talenters opfattelse 

af den finansielle sektors employer brand, med afsæt i vores indledende teoretiske arbejde, kan 

vi altså endeligt konkludere, at den finansielle sektors omdømme har betydning for sektorens 

employer brand - både i relation til tiltrækning og fastholdelse af nyuddannede talenter. 

 

Vi mener endvidere, at resultaterne af undersøgelsen taler for, at man i en employer branding-

indsats målrettet nyuddannede talenter medtager de grundlæggende elementer i Hatch og 

Schultzs tanker om branding i et tredje bølge-perspektiv, særligt set i lyset af målgruppens 

informationssøgningspræferencer. 
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7 .  Implikationer  og ref leksioner  
Slutteligt vil vi benytte dette afsluttende kapitel til reflektere over implikationer ved specialets 

resultater og perspektivere over specialets videre brug.  

 

Først og fremmest vurderes specialets kvalitet med udgangspunkt i begreberne validitet, og 

reliabilitet. Validitet omhandler undersøgelsens relevans og gyldighed. Gyldighed henviser til 

overensstemmelsen mellem teori og empiri, og relevans henviser til hvorvidt empirien er 

relevant for problemformuleringen (Andersen 2008:83;Harboe 2006:87). Reliabilitet omhandler 

pålideligheden af den indsamlede empiri - altså hvorvidt vores resultater er sikre og præcise 

(Andersen 2008:83;Harboe 2006:89), i forlængelse af dette diskuteres også specialets 

generaliserbarhed. 

 

I denne vurdering af specialets kvalitet inkluderes overvejelser af konsekvenserne af til- og 

fravalg i spændingsfeltet mellem specialets problemfelt, teori og metode. Endelig kommenterer 

vi på specialets brug og kommer med anbefalinger til fremtidige undersøgelser og videre 

diskussion af det akademiske felt, som dette speciale søger at undersøge. 

7.1.  Metodiske refleksioner 

I udarbejdelsen af specialets undersøgelsesdesign valgte vi, som beskrevet i afsnit 3.2., at 

kombinere kvalitativ og kvantitativ metode for at opveje den ene metodes begrænsninger med 

den anden metodes muligheder. Vores valg af en mindre kvalitativ forundersøgelse i form af 

informantinterview, kombineret med en kvalitativ surveyundersøgelse, har naturligvis også visse 

konsekvenser og kan potentielt resultere i metodiske faldgruber. Vi argumenterer dog, at 

specialets resultater ville kunne reproduceres under lignende forhold. Vi vil i dette afsnit, i korte 

træk berøre de vigtigste elementer, som kan påvirke undersøgelsens kvalitet. 

 

I forhold til indsamling af kvalitativ empiri har vi søgt at følge professionelle anbefalinger 

igennem hele processen og indtænke begrebet ‘validitet’ i hvert valg, vi har truffet. Vi har været 

opmærksomme på vores egen rolle, både i forhold til udvælgelse af informanter, i forhold til 

selve interviewsituationen, men også i fortolkningen af empirien. Vi har ligeledes fokuseret på 
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at dokumentere alle valg i metodeafsnittet, således at specialets læsere kan vurdere analysens 

reliabilitet. 

 

I forhold til valget af kvantitativ metode som hovedelement i undersøgelsen, beskriver 

Andersen at “det er uundgåeligt, at der indsniger sig fejl” (2008:180) ved surveyundersøgelser. Vi har 

forsøgt at gardere os imod dette ved at følge professionelle anbefalinger i konstruktionen og 

distributionen af surveyen og ved at søge at dokumentere overvejelser, valg og fravalg i 

processen med at indsamle og bearbejde den data som undersøgelsen frembragte. Vi 

anerkender dog, at der i brugen af kvantitative metoder er visse faldgruber, som kan påvirke 

undersøgelsens kvalitet. I det følgende diskuteres de vigtigste elementer, man kan stille 

spørgsmålstegn ved i denne undersøgelse. 

 

7.1.1.  Målefej l  

Målefejl er ifølge Madsen og Grønbæk “fejl som er forårsaget af, at spørgeskemaet ikke måler det, som 

var hensigten” (2007:93), og henviser således til undersøgelsens reliabilitet. Ved at vælge en 

surveyundersøgelse med lukkede svarmuligheder har vi ikke mulighed for at indsamle 

supplerende oplysninger, og vi kan derfor ikke vurdere, hvorvidt respondenterne har forstået 

spørgsmålene, som de er tænkt. Netop brugen af lukkede svarmuligheder er også relevant i 

forhold til undersøgelsens validitet. Boolsen (2008:68) argumenterer, at “pålideligheden af 

spørgsmålene vil være relativt høj, men gyldigheden kan være relativt lav, fordi det er forskerens svarkategorier, 

der analyseres, og de kan være anderledes end dem, som respondenten ville have peget på”. Disse fejlkilder har 

vi søgt at komme i forkøbet ved den indledende kvalitative empiriindsamling, hvor vi benyttede 

en mindre gruppe af informanter, som var repræsentative for stikprøven, til at opnå et indblik i 

målgruppens tanker, opfattelser og præferencer. Det var på baggrund af disse interview, vi 

konstruerede spørgeskemaet, som efterfølgende blev testet på en mindre, men dog 

repræsentativ gruppe, før vi udsendte spørgeskemaet. 
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7.1.2.  Udvælgelse  af  respondenter  

En anden mulig fejlkilde er det, Madsen og Grønbæk definerer som ‘udvalgsfejl’. Disse opstår 

når der ikke er overensstemmelse mellem stikprøve og population (2007:92).  

Vi er opmærksomme på, at undersøgelsens kvantitative empiri består af en stikprøve, som jf. 

afsnit 3.5.1. er en formålsbestemt, ikke-tilfældig stikprøve, og at dette i teorien påvirker 

generaliserbarheden, fordi vi ikke kan påvise repræsentativiteten. Dog er stikprøven nøje 

udvalgt til netop at besvare afhandlingens problemformulering, hvorfor vi argumenterer, at vi 

kan generalisere fra resultaterne til hele målgruppen. 

 

7.1.3.Bortfald 

Et kritisk aspekt ved undersøgelsen er derimod det relativt store bortfald, jf. afsnit 3.5.5.1. 

Svarprocenten på 21,9% i analysedel 1 og en svarprocent på 20,6% i analysedel 2 resulterer i en 

statistisk usikkerhed, som naturligvis påvirker generaliserbarheden, og specialets resultater må 

ses i lyset af dette. Vi finder dog, jf. afsnit 3.5.5.5. ingen grund til, at den gruppe, som har 

besvaret surveyen, skulle være markant anderledes end den gruppe, som ikke har besvaret 

surven, ift. deres holdning til den finansielle sektor. Vi argumenterer endvidere, med henvisning 

til Andersen (2008:175), at det store bortfald i stedet kan forklares med, at målgruppen, ligesom 

så mange andre, er travle mennesker, som lever i en tid, hvor tid er en knap ressource. 

 

7.1.4.  Undersøgelsens  kontekst  

Endelig er det nævneværdigt, at visse elementer i undersøgelsen har været udenfor vores 

kontrol - eksempelvis den kontekst hvori respondenterne har besvaret spørgeskemaet 

(Andersen 2008:181). Et eksternt element, der kan have påvirket respondenternes besvarelser, 

er, at vores spørgeskema er udsendt samtidig med at Danske Bank lancerede deres New 

Normal kampagne, som fik megen kritik i befolkningen (Bendtsen 2012). På baggrund af 

undersøgelsens konklusioner og, set i bakspejlet, kan situationen på arbejdsmarkedet også have 

påvirket undersøgelsen. 
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7.2.  Teoretiske refleksioner 

Specialets teoretiske ramme havde visse begrænsninger i forhold til vores fokus på den 

finansielle sektors omdømme. Både i forhold til corporate og til employer branding. Ved 

afsøgningen af det teoretiske felt kunne vi konstatere, at der findes meget lidt teori, som 

opererer på sektorniveau, hvorfor vi har søgt at undersøge den finansielle sektors omdømme 

og employer brand ved hjælp af teori, udviklet på virksomhedsniveau. 

 

Set i bakspejlet kan vi konkludere, at flere elementer præsenteret i teoriafsnittet har måttet 

udelades af den endelige diskussion. Vi mener dog stadig, at disse er relevante for forståelsen af 

de elementer, der benyttes i analysen. Eksempelvis havde det været problematisk at 

introduceret ‘opfattet eksternt image’ og dets rolle corporate branding uden at præsentere 

‘Identitetssamtalen’ som helhed. Derfor er visse elementer udeladt, af hensyn til specialets 

gyldighed og dermed validitet. 

 

7.3.Gennemsigtighed 

Endelig har vi løbende bestræbt os på at sikre gennemskuelighed i afhandlingens brug af 

metode såvel som teori - både i forhold til indsamling og bearbejdning af empiri og ved 

fortolkningen af resultaterne. Formålet med dette har været at understøtte og sikre specialets 

reliabilitet og validitet, og dermed dets generelle kvalitet. 

 

7.4.  Afsluttende refleksioner  

Dette speciale undersøger først og fremmest problemformuleringen, hvis fokus er hvilken 

betydning den finansielle sektors omdømme har for virksomheder i den finansielle sektors 

muligheder for at tiltrække og fastholde nyuddannede talenter. Samtidig tager dette speciale et, 

for os at se, vigtigt første skridt i brobygningen mellem to teoretiske retninger, som har udviklet 

sig relativt uafhængigt af hinanden, nemlig corporate branding og employer branding. Først og 

fremmest præsenteres udviklingen i henholdsvis corporate branding og employer branding, 

hvorefter de to teoretiske felter søges kombineret i en undersøgelse som viser overlappet 
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mellem de to teoretiske felter.  

 

Dette speciale berører således også begrebet ‘Enterprise branding’ som er videreudviklingen af 

corporate branding. Denne tredje brandingbølge er ikke som sådan en egentlig teoretisk 

ramme, men nærmere en identifikation af tendenser i samfundet, som har, og i stigende grad vil 

få, betydning for virksomheder og deres måde at arbejde med branding. Disse tendenser 

understøttes af karakteristikken af Generation Y og deres medievaner, hvorfor der efter vores 

vurdering er behov for yderligere udvikling af teorien på området. 

 

I forlængelse heraf åbner specialets resultater også op for undersøgelser, som på 

organisationsniveau undersøger muligheden for at udvikle employer branding i et tredje bølge-

perspektiv. Vi finder, at flere af de teoretiske elementer i corporate branding-teorien er 

overførbare til employer branding Vi anerkender dog, at der stadig er et stykke vej mod at 

kunne teoretisere ‘employer branding i et tredje bølge-perspektiv’, hvorfor den tredje bølge-

branding, som beskrevet ovenfor, først må identificeres, defineres og teoretiseres.  

 

Videre udvikling af employer branding i et tredje bølge-perspektiv, ikke mindst på 

organisationsniveau, er også interessant i forhold til dette speciales resultater. Dette speciale 

tegner et generelt billede af den finansielle sektors omdømme og betydningen af omdømmet i 

forhold til tiltrækning og fastholdelse af nyuddannede talenter, men fokuserer ikke på konkrete 

virksomheder i sektoren. En interessant videreudvikling af dette speciale ville være en 

opfølgende analyse, fokuseret på de enkelte finansielle virksomheders muligheder for at 

tiltrække og fastholde medarbejdere i lyset af sektorens employer brand. 

 

Sidst men ikke mindst introducerer specialet også en relevant problemstilling i forhold til den 

manglende anerkendelse inden for brandingfeltet af det faktum, at man kan tale om en sektors 

omdømme som helhed. Og i forlængelse heraf, hvad dette betyder for sektorens virksomheders 

corporate brands. Ligeledes er sektoromdømme, jf. resultaterne i nærværende speciale, et 

interessant element i forhold til employer branding. Ikke desto mindre er det et overset element 
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i teorien indenfor corporate såvel som employer branding, hvorfor vi anbefaler, at feltet 

undersøges yderligere. 
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Bilag 1 – Interviewguide 1 
Har du søgt eller har du overvejet at søge job inden for de seneste to år? 
 
Kan du, så detaljeret som muligt, fortælle om den proces du gennemgik i den forbindelse?  
 
Evt. uddybende spørgsmål: 

• Hvor hørte du om virksomheden? 
• Du sagde tidligere at … hvor havde du hørt det henne? 
• Var du i kontakt med virksomheden før du søgte jobbet? Hvordan? 
• Kiggede du på virksomhedens hjemmeside inden du søgte jobbet? 
• Hvis uopfordret, hvad fik dig til at søge der? 

 
Hvis du skulle ud og søge job i dag, hvordan ville du så gribe det an? 
 
Evt. uddybende spørgsmål: 

• Hvor ville du kigge henne? (Jobannoncer, uopfordret eller via dit personlige netværk?) 
• Hvis uopfordret, hvad fik dig til at søge der? 
• Ville du kontakte virksomheden på forhånd? Hvordan? 

 
Du ser et relevant jobopslag fra en virksomhed du ikke kender - hvad gør du? 
 
Hvilke sociale medier er du på? (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram etc.?) 
Hvad bruger du dem til? (Forklar gerne hvad hvert enkelt medie bruges til?) 
 
Evt. uddybende spørgsmål: 

• Har du nogensinde brugt sociale medier til at søge informationer om potentielle arbejdsgivere? 
• Hvis ja, hvorfor? 

 
Prioriter disse efter hvor vigtige de er for dig ift. en arbejdsgiver (vil du begrunde dine prioriteringer 
løbende): 

• ansvar i jobbet 
• løn 
• fleksibel arbejdstid 
• mulighed for hurtig forfremmelse 
• virksomheden er socialt ansvarlig 
• mulighed for at arbejde hjemme 
• socialt samvær med kolleger 
• fordelagtig pensions-/forsikringsordning 
• flexible benefits - dvs. muligheden for at konvertere løn til andre goder 
• alsidighed i jobbet 
• personlig og faglig udvikling 
• prestige 
• intern mobilitet 

-synes du der mangler nogen? 



Bilag 2 - Interviewguide 2 
Prioriter disse efter hvor vigtige de er for dig ift. en arbejdsgiver (vil du begrunde dine prioriteringer 
løbende): 

• ansvar i jobbet 
• løn 
• fleksibel arbejdstid 
• mulighed for hurtig forfremmelse 
• virksomheden har et troværdigt image 
• mulighed for at arbejde hjemme 
• socialt samvær med kolleger 
• fordelagtig pensions-/forsikringsordning 
• flexible benefits - dvs. muligheden for at konvertere løn til andre goder 
• alsidighed i jobbet 
• personlig og faglig udvikling 
• prestige 
• intern mobilitet 

-synes du der mangler nogen? 
 
Hvis du skulle ud og søge job i dag, hvordan ville du så gribe det an? 
 
Har du nogensinde brugt sociale medier til at søge informationer om en potentiel arbejdsgiver? 
Betyder det noget for dig, om en (potentiel) arbejdsgiver er aktiv på sociale medier? 
Hvorfor? 
 
Hvad er din umiddelbare opfattelse af den finansielle sektor? 
 
Hvad ser du som fordele ved at arbejde i den finansielle sektor? 
 
Hvad ser du som ulemper ved at arbejde i den finansielle sektor? 
 
Gør du dig andre tanker om det at arbejde i den finansielle sektor? 
 
Kan du komme i tanke om personer eller grupper i dit netværk, som ville se ned på, at du arbejdede i den 
finansielle sektor? (Begrund gerne dit svar) 
 
Kan du komme i tanke om personer eller grupper i dit netværk, som ville være positivt stemte for, at du 
arbejdede i den finansielle sektor? (Begrund gerne dit svar) 
 
Hvilke faktorer og omstændigheder kunne få dig til at søge job i den finansielle sektor? 
 
Hvilke faktorer og omstændigheder kunne afholde dig fra at søge job i den finansielle sektor? 
 
(De tidligere nævnte personer og grupper - ville deres mening betyde noget for dit ønske om at arbejde i 
den finansielle sektor?) 



Bilag 3 – Resultater af kodning af kvalitativ empiri 
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Bilag  4  – Mail :  Invitation t i l  at  deltage  i  survey 
 
Emnelinje: Undersøgelse: Hvad vægter du, når du vælger arbejdsplads? 
 
Hvordan tiltrækker man Danmarks største talenter? 
 
Hvad vægter du, når du vælger arbejdsplads? Og hvordan finder du ud af, om en virksomhed kan tilbyde dig netop 
det? 
 
Hjælp to specialestuderende med at finde ud af, hvad der gør en virksomhed attraktiv for Danmarks største talenter.  
 
Vi håber, du vil bruge ca. 5 minutter på at deltage i en anonym undersøgelse, som løber frem til fredag d. 21. 
december 2012. 
 
Klik på dette link for at deltage: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=913K16GX1K35 (virker også på 
mobilen) 
 
På forhånd tusind tak for din hjælp! 

 



Bilag  5  – Surveyen 
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Bilag 6 – Normalfordeling  og konfidensinterval 
4.1.3.  Hvordan vurderer  respondenter,  som finder det  overvejende vigtigt  at  arbejde i  en 
sektor med et  troværdigt  omdømme, den f inansiel le  sektors  omdømme 
  

1 Meget uenig 

2 Uenig 

3 Lidt uenig 

4 Hverken/Eller 

5 Lidt enig 
 

6 Enig 

7 Meget enig 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Normalfordeling 

Middelværdi 3,391304348 
 

Standardafvigelse 1,581826132 
 

Antal 161 
95 pct. konfidensinternal, nedre grænse 0,290925128 
95 pct. konfidensinterval, øvre grænse 6,491683567 



Bilag  6(  fortsat)  – Normalfordel ing  og  konfidensinterval  

4.1.5.  Hvordan vurderer  respondenter,  som finder det  overvejende vigtigt  at  venner og 
familie  bakker op om deres  arbejde,  den f inansiel le  sektors  omdømme  

1 Meget uenig 

2 Uenig 

3 Lidt uenig 

4 Hverken/Eller 

5 Lidt enig 
 

6 Enig 

7 Meget enig 
 

 
 

 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Normalfordeling 

Middelværdi 3,368421053 
 

Standardafvigelse 1,539744588 
 

Antal 133 
95 pct. konfidensinternal, nedre grænse 0,35052166 
95 pct. konfidensinterval, øvre grænse 6,386320446 



Bilag 7 – Middelværdi, standardafvigelse og antal 
 
Spørgsmål  Middelværdi  Standardafvigelse  Antal  
6. Ansvar og alsidighed i jobbet 2,229357798 1,998308167 218 
7. Høj løn og prestige 3,825688073 1,845877393 218 
8. Fleksibel arbejdstid 1,845877393 1,834643161 218 
9. Virksomheden har et troværdigt omdømme 4,243119266 1,778150386 218 
10. Socialt samvær med kolleger 4 1,634873408 218 
11. Medarbejderfordele og –goder 5,155963303 1,768512676 218 
12. Intern mobilitet og mulighed for at arbejde i udlandet 4,417431193 1,889839144 218 
13. Høj grad af ansvar og alsidighed i jobbet 4,426605505 1,480013837 218 
14. Høj løn og prestige 5,532110092 1,211076433 218 
15 Fleksibel arbejdstid 1,533762976 1,533762976 218 
16.  Høj grad af socialt samvær med kolleger 3,403669725 1,193538389 218 
17. Mange medarbejderfordele og -goder 1,193538389 1,41780388 218 
18. Intern mobilitet og mulighed for at arbejde i udlandet 4,463302752 1,41780388 218 
19. Efter min vurdering har den finansielle sektor et troværdigt 
omdømme 

3,417431193 1,525533466 218 

20. Det er vigtigt for mig at arbejde i en branche, som har et troværdigt 
omdømme 

5,160550459 
 

1,356637097 
 

218 

27. Min familie og venners holdning til den finansielle sektor er positiv. 3,839449541 1,380210252 218 
28. Min familie og venner ville være positivt stemte overfor, at jeg 
arbejdede i den finansielle sektor. 

3,839449541 1,212123262 218 

29. Min uddannelse taget i betragtning, ville min familie og venner undre 
sig over, at jeg arbejdede i den finansielle sektor. 

3,389908257 
 

2,036371805 
 

218 

30. Min familie og venner ville synes, at jeg havde et prestigefyldt job, hvis 
jeg arbejdede i den finansielle sektor. 

3,389908257 
 

1,155481368 
 

218 

31. Det betyder meget for mig, at mine venner og familie forstår og bakker 
op om det arbejde, jeg har. 

4,678899083 
 

1,34665131 
 

218 

35. Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og 
jobmuligheder på Facebook 

4,326829268 1,39519912 205 

36. Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og 
jobmuligheder på LinkedIn 

3,117073171 1,359769019 205 

37. Jeg foretrækker at kunne finde informationer om konkrete job og 
jobmuligheder på Twitter 

2,185365854 1,532261077 205 

39. Jeg foretrækker at kunne finde informationer om en virksomhed og 
konkrete stillinger på virksomhedens hjemmeside 

5,653658537 1,209459765 205 

41. Jeg foretrækker at kunne finde en officiel kontaktperson i den 
virksomhed, hvor jeg overvejer at søge job. 

4,873170732 1,394496253 205 

43. Jeg foretrækker at få informationer om virksomheder og konkrete job 
af personer i mit netværk, som har kendskab til den virksomhed, hvor jeg 
overvejer at søge job. 

5,448780488 1,214116711 205 

 
 

Spørgsmål 6-12 er besvaret vha. en prioriteringsliste hvor 1 er det vigtigste og 7 det mindst vigtigste. 

 

Spørgsmål 13-43 er besvaret vha. en Likert skala, konstrueret på følgende måde: Meget uenig (1) – Uenig 

(2) - Lidt uenig (3) - Hverken/Eller (4) - Lidt enig (5) – Enig (6) - Meget enig (7). 
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