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Executive Summary 
Employer Branding –The other side of the coin 
The thesis is based on an interest in the phenomena “employer branding” and how an 

employer branding strategy affects employees either positively or negatively. 

Considering the examinations within this field during the past years, we have 

observed that the overall approach to employer branding theory primarily focuses on 

the benefits. 

The findings of this thesis will hopefully serve as inspiration for future research 

within employer branding strategies in Danish companies. Furthermore, the findings 

may strengthen the awareness of potential negative consequences of implementing an 

employer branding strategy. By observing and relating to this, companies may in the 

long run enhance the overall benefits of an employer branding strategy. 

Hence, the main focus in this thesis is to identify to which degree an employer 

branding strategy influences the employees’ identities. In other words, is there another 

side of the coin?  

To answer this question, selected critical managerial theory and literature on identity 

as well as employer branding theory are analysed and discussed in relation to our case 

study on the Danish company KMD. This approach enables us to examine the 

limitations and possibilities of employer branding from a practical perspective.  

In this thesis, we evaluate employer branding theory from a critical perspective by 

using the critical managerial theory. Our case study exemplifies our theoretical 

discussion in order to identify how and to which degree the implemented employer 

branding strategy affects the employees at KMD. 

In order to examine our primary research area, the analysis is structured in four 

themes: the visibility of the employer branding strategy, the concept of person-

organization fit, the core values of the company, and the employer branding strategy 

as a control mechanism.   

Our case study indicates that employees at KMD do not have a clear idea of what the 

employer branding strategy contains, thus they feel its impact in their everyday life at 

KMD. Considering the concept person-organization fit we find that there is a rather 

high degree of identification with the core corporate values at KMD and consequently 

a high fit between the employees and the company. On the other hand, this high fit 

can have negative impacts, as employees tend to change their personal identity in 
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order to fit the overall identity at KMD as it is expressed in the employer brand. The 

risks of these negative effects can be identified as lack of creativity, homogeneity, as 

well as employee burn out. 

Based on our analysis we find that an employer branding strategy creates specific 

discourses inside the company that potentially affects the identity of the employees. 

Also, an employer branding strategy causes specific norms and a strong corporate 

culture, which eventually affect the employees in a certain direction, however 

unconsciously done. On the other hand, our case study shows examples of employee 

control as a result of the employer branding strategy. Therefore, we argue that our 

analysis can help companies become aware of the risks of employee control and 

thereby create a more effective employer brand. We incite that future work on 

employer branding theories will take our findings and perspectives into consideration.   
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Indledning 
 

”Begyndelsen er den vigtigste del af arbejdet” 

 

Platon 
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Indledning  

Ledigheden slår den ene bundrekord efter den anden og er nu helt nede på kun 

2%1, hvilket er det laveste niveau i 35 år. Den nye jobsituation i Danmark er 

blevet en virkelighed, hvor nyudklækkede kandidater kan vælge og vrage 

blandt de virksomheder, de ønsker at arbejde i. Samtidig har de mere erfarne 

kandidater gode kort på hånden, når det kommer til forhandlinger om 

arbejdsgang, lønforhold og frynsegoder.  

Manglen på arbejdskraft og arbejdsmarkedssituationen, som den ser ud i dag, 

har resulteret i, at flere og flere virksomheder har måttet sande, at den gængse 

rekruttering er utilstrækkelig, og at det er nødvendigt at gå nye veje, når de 

skal gøre sig attraktive for potentielle nye medarbejdere. Som et resultat af 

denne tendens er der opstået et nyt begreb, som de danske virksomheder ikke 

har råd til at overse. 

Begrebet hedder employer branding og er en strategi, som implementeres i 

krydsfeltet mellem HR, kommunikation og ledelse. Formålet med employer 

branding er at sikre, at de rigtige kandidater ønsker ansættelse i virksomheden 

samtidig med, at de nuværende fastholdes. Employer branding udarbejdes 

således for, at virksomheden fortsat kan skabe vækst og overskud (Barrow & 

Mosley, 2005).  

 

Employer branding blev i begyndelsen kritiseret for blot at være et nyt buzz 

word inden for traditionel branding. Dette er imidlertid blevet modbevist af 

virksomhederne, eftersom flere og flere har valgt at implementere arbejdet 

med strategien højt oppe på det strategiske plan i organisationens ledelse. 

Teorier og strategier er blevet udviklet og implementeret, og begrebet i den 

fine emballage er efterhånden blevet pakket ud og afprøvet i praksis. Dette har 

vist, at der er tale om et brugbart strategisk værktøj, som ikke kun kan 

anvendes til rekruttering men også internt i organisationen, når det kommer til 

at fastholde medarbejderne.  

 

                                                
1 Ifølge ny undersøgelse af 26. juni 2008 fra Danmarks Statistik, www.danmarksstatistik.dk  
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Mange danske virksomheder har i de senere år haft fokus på, hvorledes en 

employer branding strategi kan udvikles og implementeres på bedste vis. I 

lyset af denne udvikling er det nu interessant at kigge indad i virksomhederne 

for at undersøge, hvorledes employer branding strategien har påvirket 

medarbejderne, og om der, på trods af de gode hensigter, er en bagside af 

medaljen?  

Problemfelt 

Et interessant spændingsfelt inden for employer branding er relationen mellem 

medarbejder og virksomhed. Social identitets teori advokerer for, at 

mennesket baserer sin selvopfattelse på sit medlemskab i forskellige sociale 

grupper som for eksempel arbejdspladsen. (Backhaus & Tikoo, 2004: 506 / 

Tjafel, 1982). Backhaus og Tikoo (2004) har udviklet en af teorierne bag 

employer branding og lægger vægt på, at styrken i employer brandet ligger i 

den symbolisme, brandet udtrykker. De symbolske associationer samt ideer og 

følelser, employer brandet vækker hos medarbejderen, spiller en vigtig rolle 

for medarbejderens meningsdannelse i såvel det private som det sociale liv 

(Backhaus & Tikoo, 2004: 506 / Elliott & Wattanasuwan, 1998).  

Backhaus og Tikoo (2004) sætter her fokus på et interessant aspekt af 

employer branding teorien og dens implementering, som endnu ikke er blevet 

undersøgt. Det, at employer brandet har en indvirkning på medarbejders 

meningsdannelse, leder os til at formode, at der i forbindelse med 

implementeringen af en employer branding strategi sker en ændring i 

medarbejderens selvopfattelse og dermed identitet.   

 

Problemformulering 

Ovenstående indledende betragtninger munder ud i følgende 

problemformulering:  

 

Hvordan påvirker en employer branding strategi medarbejdernes identitet i en 

virksomhed og hvilke konsekvenser har dette?  
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For at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet følgende 

underspørgsmål:  

 

1. Hvordan opfattes employer branding strategien internt af medarbejderne? 

2. Hvordan indvirker begrebet person-organization fit på medarbejdernes 

identitetsregulering? 

3. Hvilken betydning har identifikation med en virksomheds værdier for 

medarbejdernes identitet? 

4. Hvorledes fungerer en employer branding strategi som 

styringsmekanisme? 

Afgrænsning 

Vores problemfelt samt teoretiske grundlag medfører naturligvis en række 

afgrænsninger. Disse afgrænsninger er bevidst foretaget for at gøre vores 

undersøgelse mere specifik for området.  

I nærværende afhandling vil vi tage udgangspunkt i employer branding 

teorien, som den er udformet i dag. Imidlertid er der stadig mange faktorer, 

teorien ikke tager højde for som for eksempel den indflydelse, strategien kan 

have på medarbejdernes meningsdannelse og identitet. Da vi finder employer 

branding teorien utilstrækkelig, vil vi anvende beslægtede branding- og 

identitetsteorier, samt kritisk organisationsteori og vores indsamlede empiri til 

at belyse employer branding fænomenet.   

 

Vi har afgrænset vores undersøgelse af ovenstående problemfelt til et single 

casestudie i samarbejde med den danske it-virksomhed KMD.  

Employer branding strategien har eksisteret i KMD i knap et år. I den periode 

har der været meget fokus på de tiltag, strategien har mundet ud i samt en stor 

opbakning til projektet fra ledelsens side. Vores primære fokus er begrænset 

til at omfatte virksomhedens interne employer brand og tager udgangspunkt i 

fem interviews med eksisterende medarbejdere i KMD.  

I nærværende afhandling ønsker vi ikke at undersøge effekten af KMDs 

generelle employer brand, eller hvorvidt implementeringsprocessen har været 
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vellykket. Vi fokuserer derimod på, hvordan strategien påvirker 

medarbejdernes identitet.   

Afhandlingens struktur 

Afhandlingen er struktureret i fem dele. Del 1 består af indledning, 

problemfelt og metodeafsnit. Denne del sætter rammen for afhandlingen. 

Del 2 indeholder afhandlingens teoretiske fundament, som består af fire dele. 

Indledningsvis præsenteres den kritiske organisationsteori, som vi benytter til 

at problematisere employer branding fænomenet samt teorier om identitet. 

Hernæst introduceres teori om identitet i organisationen, og endelig defineres 

employer branding teorien samt dennes oprindelse i corporate branding.  

Del 3 sætter rammen for casestudiet, idet vi præsenterer vores casevirksomhed 

KMD.  

Del 4 udgør afhandlingens centrale del, analysen, der er inddelt i fire afsnit. 

Disse afsnit besvarer afhandlingens problemformulering ud fra de fire 

underspørgsmål, som blev introduceret ovenfor.  

Del 5 udgør afhandlingens samlede konklusion, hvor vi, på baggrund af de 

forudgående dele samt de fire underspørgsmål, vil besvare 

problemformuleringen.  

Herudover udgør del 5 perspektiveringen, som har til formål at diskutere 

problemstillingen i et mere generelt lys. Perspektiveringen vil endvidere 

indeholde forslag til videre forskning indenfor det overordnede emne 

employer branding.  

For at give læseren et bedre overblik over afhandlingens opbygning har vi 

udviklet et projektdesign, som illustreres i figur 1. 
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Figur 1: Projektdesign. Kilde: Egen tilvirkning 
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Metode 
 

”I think, therefore I am” 

 

Descartes 
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Metode 

Formålet med dette kapitel er at definere den metode, der anvendes til at 

besvare vores problemformulering. Vi vil således diskutere de forskellige 

metodiske muligheder på såvel det ontologiske, epistemologiske og det 

metodologiske plan. Endvidere har dette afsnit til formål at informere læseren 

om måden, hvorpå det empiriske materiale er fremkommet. Afslutningsvis vil 

vi i dette kapitel indtage en kritisk position overfor vores valg og anvendelse 

af casestudiet som metode.   

 

Indledningsvis finder vi det relevant at redegøre for hvilken 

videnskabsteoretisk position, vi lader os inspirere af og dermed afhandlingens 

videnskabsteoretiske ståsted. 

Disse betragtninger vil indikere, hvilke grundlæggende antagelser vi har om 

verden såvel som meningsskabelse. I denne sammenhæng er det vigtigt at 

klarlægge vores syn på det overordnede emne employer branding. Vi ser 

employer branding som et felt, hvor skabelse og mening bliver til i relation 

mellem virksomhed og medarbejder. Employer brandet skal derfor ikke ses 

som et konkret fysisk objekt, men snarere som et begreb og en form for 

identitet som den virksomhed, der arbejder med det, forsøger at udtrykke.  

 

For at klarlægge vores metodiske arbejde har vi valgt at tage udgangspunkt i 

Gubas (1990: 18) tre niveauer - henholdsvis det ontologiske, epistemologiske 

og metodologiske plan. På disse tre niveauer vil vi undersøge følgende 

spørgsmål: 

 

1. Det ontologiske plan: Hvad er vores forhold til virkeligheden? 

 

2. Det epistemologiske plan: Hvilken sammenhæng er der mellem, 

hvad vi kan vide, og hvordan vi kan vide det? 

 

3. Det metodologiske plan: Hvilke værktøjer kan vi bruge for at finde 

frem til vores viden? 
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Det ontologiske plan 

Ontologi er læren om tilværelsens almene principper også kaldet 

værensfilosofi. På det ontologiske plan tilkendegiver forskeren sit forhold til 

virkeligheden, og hvorledes han forholder sig til denne. 

Der findes en række paradigmatiske tilgange, som kan anvendes, når vi som 

forskere skal tage stilling til den virkelighed, vi tager udgangspunkt i.  

 

For at skille tingene lidt groft ad kan vi på den ene side opstille den 

naturvidenskabelige retning, som positivisterne tager udgangspunkt i. 

Positivismen har den grundlæggende opfattelse, at al viden er begrænset til det 

sanselige. Det vil sige, at vi ifølge positivisterne kun kan nå viden gennem 

observation af virkeligheden. Positivisternes videnskabelige erkendelse er den 

naturvidenskabelige, og for dem er virkeligheden den fysiske og målbare 

verden. Ifølge den skotske 1700-talsfilosof David Hume, som udtrykker en 

klar positivistisk holdning, har vi mennesker kun to kilder til erkendelse: det vi 

kan iagttage med vores sanser, og det vi kan beregne ved hjælp af vores logik 

(Thurén, 2004: 14). 

Som en modsætning til positivismen kan vi opstille den 

socialkonstruktivistiske tilgang, der bygger på en erkendelse af, at sociale 

systemer er socialt konstrueret. Ifølge Andersen (2003: 34) kan 

socialkonstruktivismen inddeles i forskellige positioner. Den mest radikale 

form for socialkonstruktivisme antager, at mennesket konstruerer 

virkeligheden samtidig med, at det fungerer i og iagttager virkeligheden. Det 

vil sige, at virkeligheden kun eksisterer i kraft af menneskets mentale 

konstruktion af den. 

 

På det ontologiske plan kan vi som forskere ikke tilslutte os den radikale 

socialkonstruktivistiske tilgang, da vi accepterer, at der må findes en reel 

fysisk verden. Som Andersen (2003: 35) udtrykker det, antager vi at: 

 

”Denne verden eksisterer uafhængig af min og andre menneskers 

sansning af den. Hvis jeg antager, at den ikke findes, betyder det, at 
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naturvidenskaben er en illusion og det vil jeg ikke acceptere.” 

(Andersen, 2003: 35) 

 

Vi tilslutter os ligeledes Andersens idé om, at en del af vores observerede 

virkelighed afspejler både en materiel og en socialt konstrueret virkelighed. 

Dette skal forstås på den måde, at der findes en materiel virkelighed i form af 

fysiske genstande, men at relationer mennesker imellem er socialt 

konstruerede og dermed ikke materielt eksisterende.       

På samme måde erkender vi, at identiteter findes, men at disse heller ikke er 

materielt eksisterende. Employer brandet kan ligeledes opfattes som en slags 

identitet, der imidlertid ser forskellig ud alt efter, hvilken kontekst det 

optræder i.  

I denne sammenhæng kan vi ikke tilslutte os den positivistiske tankegang, 

hvor verden skal måles via de rigtige værktøjer for at finde frem til en 

sandhed. Vi tilslutter os i stedet den konstruktivistiske tankegang, som 

forudsætter, at der altid vil indgå tolkning i forbindelse med undersøgelse af et 

problemfelt. Det, vi måler og observerer, vil altid være præget af den kontekst, 

vi befinder os i. Denne konstruktivistiske tankegang vil vi videreføre på det 

epistemologiske plan. 

Det epistemologiske plan  

Epistemologi er læren om den menneskelige erkendelse og viden. På dette 

plan vil vi diskutere, hvilken sammenhæng der er mellem, hvad vi kan vide, 

og hvordan vi kan vide det.  

 

Vi indtager i denne afhandling et socialkonstruktivistisk perspektiv på det 

epistemologiske plan. Ifølge Guba (1990: 27) antager den epistemologiske 

socialkonstruktivisme, at viden er socialt konstrueret. Vi indgår dermed i et 

subjektivisk forhold med genstandsfeltet, hvor vi smelter sammen med vores 

undersøgelsesområde. Den indsigt, vi bidrager med gennem denne opgave, vil 

således blive skabt i en interaktion mellem os og genstandsområdet. Tilgangen 

til vores undersøgelse er aktørbaseret, da der tages afsæt i en udvalgt 

virksomheds aktører. I denne afhandling er det medarbejdere i 
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casevirksomheden KMD og deres virkelighedsopfattelser. Gennem dialog og 

fortolkning af aktørernes subjektive og kvalitative udsagn søger vi at opnå 

viden.  

Grundet vores valg af tilgang mener vi ikke at kunne tilslutte os den 

positivistiske tankegang på det epistemologiske plan. Vores argument for dette 

er, at positivismen foreskriver, at verden måles og vejes via de ifølge 

positivisterne ”rigtige værktøjer”, og at der findes en uproblematisk uhindret 

tilgang til dette. Vores centrale anke imod denne tilgang er, at disse ”rigtige 

værktøjer” ikke er tilstrækkelige, eftersom vi mener, at vi som fortolkere altid 

vil være præget af forforståelse såvel som kontekst, ligesom konstruktivisterne 

foreskriver det. 

Rendtorff (2007: 250) går ind i debatten om kontekstafhængighed og 

fremhæver, at positivisterne kritiserer casestudiet for at producere 

kontekstafhængig viden, der i modsætning til den generelle videnskabelige 

viden ikke har særlig høj værdi. Denne påstand afvises dog af Flyvbjerg, som 

argumenterer for det modsatte, nemlig at: 

 

”...enhver samfundsvidenskabelig viden er konkret og 

kontekstafhængig, og at vi dermed opfordres til at forkaste både teori 

og alment generaliserende videnskabelige metoder”. 

(Rendtorff, 2007: 250 / Flyvbjerg 1991) 

 

Rendtorff vælger en mellemvej mellem de to yderpoler, idet han siger, at: 

 

”…vi godt kan bruge cases til at illustrere og uddybe teoretiske og 

generelle videnskabelige pointer, således, at der er et produktivt 

samspil mellem teoretiske overvejelser, generelle videnskabelige 

teorier og de konkrete case-studier”.  

(Rendtorff, 2007: 250) 

 

Vi er af den overbevisning, at kontekstafhængighed er en uundgåelig størrelse 

i vores arbejde med casestudiet i denne afhandling. I tråd med denne 

konstruktivistiske tilgang mener vi ligeledes, at vores forforståelse som 

fortolkere er uundgåelig. Imidlertid er vi enige med Rendtorff i, at der er et 
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sammenspil mellem teoretiske overvejelser, generelle videnskabelige teorier 

og casestudiet. 

 

Vores valg af metodisk tilgang giver anledning til, at vi som fortolkere har 

indflydelse på de inferenser, vi udleder af vores analyse. I tråd med den 

socialkonstruktivistiske tilgang bliver den viden, vi kommer frem til en 

subjektiv størrelse, som er lig med en ud af flere mulige fortolkninger. Dette 

fortolkende aspekt indikerer, at vi i afhandlingen er inspireret af den 

hermeneutiske analyseform. 

Hermeneutikken er en disciplin, der søger at sætte begreb på, hvordan verden 

får mening for os (Nørgaard, 2003: 179). Den hermeneutiske tankegang 

bygger på refleksion i tilgangen til en konkret manifestation af mening og 

ytringer samt ideen om mennesket som fortolkende subjekt. Idet vi arbejder 

fortolkende i denne afhandling, anvender vi en hermeneutisk analyseform. 

Vores empiri i form af interviews med udvalgte medarbejdere i KMD kan 

siges at være vores fortolkningsobjekt.  

Som nævnt ovenfor er forforståelse uundgåelig, når vi analyserer 

fortolkningsobjektet. Nørgaard (2003) understreger forforståelse som værende 

et nøglebegreb i moderne hermeneutisk tænkning, i og med at forforståelsen er 

en abstraktion med henblik på at beskrive forståelsens afsæt (Nørgaard, 2003: 

186). Med forforståelse menes, at vi ikke alene opfatter verden gennem vores 

sanser, men at sanseindtryk omfatter tolkning (Thurén, 2004:50). På samme 

måde er vores viden om verden uundgåeligt afhængig af konteksten.  

 

Under vores arbejde med indsamling, analyse og tolkning af de indsamlede 

kvalitative data må vi, som undersøgere, være så åbne som muligt. Ifølge 

Steinar Kvale (1984) kan der skelnes mellem tre tolkningsniveauer ved 

udforskningen af personers livsverden: Tolkning af den udforskedes 

selvforståelse, undersøgerens common-sense tolkning og undersøgerens 

teoretiske tolkning. Dette kan ses som en fremadskridende dialog og illustreres 

i figur 2 ved den hermeneutiske cirkel (Andersen, 2003:254).  
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Figur 2: Den hermeneutiske cirkel. Kilde: Andersen: 2003 

 

Som det er vist i figur 2, kan vi som forskere arbejde os igennem figuren eller 

dele af den adskillige gange i takt med, at tolkningsprocessen skrider fremad. 

Cirklen skal hermed forstås som en ufærdig proces. Resultater ud fra en 

hermeneutisk tilgang skal derfor ses som provisoriske, hvorfor deres egentlige 

værdi ligger i en fortolkningsproces. Dette gælder især, når der er tale om at 

fortolke personers identitet, eftersom de altid er i udvikling og bevægelse 

(Nørgaard, 2003: 183). I denne afhandling søger vi at undersøge, hvorledes en 

employer branding strategi påvirker medarbejdernes identitet i virksomheden. 

Som nævnt indledningsvis i dette kapitel ser vi begrebet employer branding 

som værende en foranderlig størrelse, der påvirkes af den sociale og kulturelle 

kontekst, som brandet befinder sig i. Set i samspil med personers identitet er 

det derfor mest hensigtsmæssigt at betragte tolkningsprocessen som værende 

en proces, der er foranderlig og i udvikling. Hermed illustrer den 

hermeneutiske cirkel i figur 2 vores tilgang til den definerede problemstilling.  

 

Det metodologiske plan 

På det metodologiske plan har vi til formål at undersøge, hvilke værktøjer vi 

kan benytte til at finde frem til viden. For at kunne besvare vores 
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Dialog 

Fortolkning 
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Ny        
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problemstilling har vi valgt at tage udgangspunkt i et single casestudie 

(Andersen, 1990: 123 / Yin, 2002). Der kan, ifølge Yin, være flere forskellige 

grunde til at vælge et single casestudie blandt andet den grund, at caset er 

fænomenafslørende. Med fænomenafslørende menes, at det studerede 

fænomen ikke tidligere har været genstand for undersøgelse, fordi forskeren 

ikke har været opmærksom på fænomenet tidligere (Andersen, 1990:124). I 

vores gennemgang af employer branding begrebet har vi ikke kunnet 

identificere tidligere undersøgelser, der involverer medarbejdernes identitet i 

relation til employer branding fænomenet. Derfor mener vi, at et single 

casestudie med en kvalitativ tilgang kan anvendes til at forstå og forklare 

vores problemstilling.   

 

I tråd med vores socialkonstruktivistiske tilgang har vi valgt at anvende en 

kvalitativ tilgang til indsamling af empiri. Ifølge Kvale er et kvalitativt 

forskningsinterview et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af 

respondentens livsverden med henblik på en kvalitativ tolkning af meningen i 

de beskrevne fænomener. Metodisk er vores interview halvstruktureret, da det 

gennemføres ved hjælp af en interviewguide, som fokuserer på bestemte 

temaer, snarere end det stiller eksakt formulerede spørgsmål til den 

interviewede (Andersen, 1990: 218-219).  

Der er flere grunde til, at vi har valgt denne tilgang. For det første er selve 

emnet for afhandlingen, hvorledes medarbejdernes identitet påvirkes af en 

employer branding strategi, et meget følsomt emne. Derved udelukkes 

metoder såsom fokusgruppeinterviews. Ved den type interviews mener vi, at 

de interviewede vil være mindre tilbøjelige til at tale om deres identitet, når de 

sidder sammen med en række kollegaer, eftersom identitet er et personligt 

anliggende. Spørgeskemaer ville naturligvis have været en anden mulighed. 

Ulempen ved denne metode er dog, at vi ofte på forhånd skal have defineret en 

række svarmuligheder. Denne metode efterlader derfor ikke meget fleksibilitet 

til de adspurgte, hvilket vil sige, at vi kan gå glip af vigtige udsagn og 

meninger. Derfor mener vi, at en kvalitativ tilgang i form af personlige 

interviews er den bedste måde, hvorpå vi kan få afdækket vores 

problemstilling. Centralt for den kvalitative metode er, at forskeren får 

mulighed for at grave dybere ned i den problemstilling, der undersøges. Den 
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kvalitative metode har fortrinsvis et forstående frem for et forklarende formål 

(Andersen, 2003: 41). Det forstående formål, hvor vi opnår en bredere og 

dybere indsigt i det, vi undersøger, stemmer overens med den 

socialkonstruktivistiske tilgang, som vi har bekendt os til på det 

epistemologiske plan.     

 

Ethvert projekt arbejder i den indledende fase med to måder, hvorpå viden 

produceres og slutninger drages. Den ene er deduktion, som er bevisførelse 

eller tænkning ud fra generelle principper, der fører til konklusioner om 

enkelte hændelser. Den anden er induktion, som er opdagelse, der fører til 

generelle konklusioner (Andersen, 2003: 39). 

Da vi har valgt et single casestudie til at belyse vores problemstilling, har vi 

valgt en induktiv tilgang. Dog vil vi gøre opmærksom på, at vores 

undersøgelse ikke opfylder kriterierne for traditionel induktion, da casen er et 

enkeltstående tilfælde, og generalisering dermed ikke bør være mulig. 

Imidlertid ser vi casestudiet som det gode eksempels magt med dets mulighed 

for at konkludere på et mere generelt plan. Eksemplet tilfører nye 

informationer, som vi i denne afhandling vil anvende til at problematisere og 

perspektivere vores overordnede emne employer branding (Flyvbjerg, 2001: 

77).     

 

Den kvalitative tilgang har i den videnskabelige verden ofte været anset med 

skeptiske øjne. Dette skyldes, at der historisk har været tradition for at 

anvende den kvantitative tilgang, som har sin basis i positivismen. Den 

kvalitative undersøgelse har derimod haft en marginal rolle, idet den anses 

som en metode, der udelukkende kan anvendes til at skabe hypoteser, og 

derfor udelukker forskeren fra at foretage generelle konklusioner (Rasmussen 

et al, 2006: 94). Denne kritik afvises dog af Flyvbjerg (2001: 77), som 

argumenterer for, at det gode eksempels magt er undervurderet som middel til 

at generalisere:  

 

“One can often generalize on the basis of a single case, and the case 

study may be central to scientific development via generalization as 

supplement or alternative to other methods. But formal generalization 
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is overvalued as a source of scientific development, whereas “the 

power of the good example” is underestimated.”  

(Flyvbjerg, 2001: 77) 

 

 

Flyvbjerg (2001: 75 / W.I.B. Beveridge, 1951) konkluderer endvidere, at et 

casestudie kan skabe flere opdagelser end omfattende statistik:   

 

”…more discoveries have arisen from intense observation of very 

limited material than from statistics applied to large groups.” 

(Flyvbjerg, 2001: 75 / W.I.B. Beveridge, 1951)     

 

På trods af Flyvbjergs argumentation for casestudiet som metode understreger 

han, at dette ikke altid er den bedste metode. Valg af metode skal afhænge af 

det problem, som undersøges. Som nævnt ovenfor mener vi, at vores 

følsomme problemstilling relaterer sig bedre til en kvalitativ end en kvantitativ 

tilgang.  

 

Vores mål med casestudiet er at give et eksempel på, hvorledes 

medarbejdernes identitet i en virksomhed påvirkes i forbindelse med en 

employer branding strategi. Det vil derfor være en fordel for virksomheder at 

have dette aspekt med i deres overvejelser i udarbejdelsen af en employer 

branding strategi.   

 

I denne afhandling har vi valgt at benytte den danske it-virksomhed KMD som 

casevirksomhed. I KMD er arbejdet med employer branding et forholdsvis nyt 

element, da udarbejdelsen af employer branding strategien påbegyndte for 

omkring seks måneder siden. Dette er årsagen til, at de implicerede i employer 

branding gruppen i KMD ikke har stor erfaring med en sådan strategi. Derfor 

er KMD interessant for denne afhandling, eftersom deres overvejelser er 

forholdsvis nye, samtidig med at tiltaget endnu ikke er en fuldt integreret del 

af hverdagen i virksomheden. Der er tale om en ufuldstændig 

socialiseringsproces, som giver os en unik mulighed for at følge strategiens 

opstartsfase. Ydermere er der i KMD meget fokus på dette initiativ, fordi det 
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er så nyt, som det er. Derfor formoder vi, at medarbejderne har stiftet 

bekendtskab med det. Herudover er KMD, med 3000 ansatte, en af de større 

virksomheder i Danmark, og vi antager derfor, at vi vil kunne se lignende 

tendenser i andre virksomheder af samme størrelse.  

 

Respondenter 

Ifølge Kvale (1994: 109) er antal respondenter afhængig af undersøgelsens 

formål. Kvale anfører, at antallet af interviews i aktuelle 

interviewundersøgelser ligger på 15 +/- 10, hvilket vil sige mellem fem og 25 

personer. I arbejdet med denne afhandlings casestudie har udvælgelsen af de 

valgte respondenter været meget bevidst. Vi har valgt kun at benytte fem 

medarbejdere i KMD, da dette giver os mulighed for at afsætte mere tid til 

hver enkelt respondent. Mere tid giver os lejlighed til at udføre et 

dybdegående interview, da vi kan skabe en større fortrolighed med 

respondenten og derved opnå en dybere viden. De udvalgte respondenter 

varierer i alder fra 30 til 54 år og har forskellig anciennitet i virksomheden  

- fra henholdsvis seks måneder til ni år. Disse kriterier gør det muligt for os at 

undersøge, hvorvidt strategien opfattes forskelligt alt efter, om medarbejderen 

har været ansat i kort eller lang tid. Ydermere kan vi undersøge, hvorvidt 

medarbejdere med høj anciennitet har et tættere forhold til virksomheden, 

samt hvorvidt en ny medarbejder vil forholde sig mere eller mindre kritisk. Vi 

har valgt at interviewe medarbejdere fra forskellige divisioner i KMD, da vi 

forestiller os, at medarbejderne i de forskellige enheder kan have varierende 

opfattelser af employer branding strategien, og at denne kan påvirke dem 

forskelligt alt efter, hvor de arbejder. Vi formoder, at der er forskel på, 

hvorledes en employer branding strategi opfattes alt efter medarbejderens 

stilling, samt hvor lang tid medarbejderen har været i virksomheden.  

For at sikre at respondenterne på forhånd har en holdning til emnet employer 

branding, i henhold til identitet, blev de inden interviewet briefet om emnet. 

På denne måde får respondenterne mulighed for at takke nej til at deltage, hvis 

de ikke føler, at de kan udtale sig om emnet. Vores empiriindsamling er 

foregået i maj måned, hvor vi besøgte virksomheden flere gange. 
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Rammen for interviewene er et mødelokale hos KMD, der sikrer kendte 

omgivelser for respondenten. Dette skaber mere tryghed og større mulighed 

for et personligt og ærligt interview. Der er afsat en time til halvanden per 

interview, og dette optages på bånd. Inden selve interviewet udleveres en 

skriftlig kontrakt til interviewpersonerne, der sikrer dem fuld anonymitet.  

Vi har valgt ikke at transskribere interviewene, men derimod at udarbejde 

resuméer af disse og inddrage relevante citater. Begrundelsen for dette valg er, 

at vores undersøgelse ikke har interesse i specifikke tekstlingvistiske 

fænomener, men snarere skal afdække respondentens udtalelser om identitet 

og holdninger til casevirksomheden. 

Vi er opmærksomme på, at resuméerne kan være præget af vores 

forforståelser, hvilket implicerer vores fortolkning af interviewet. For at 

imødekomme denne problemstilling har respondenterne, efterfølgende hver 

især, gennemlæst og godkendt resuméet af de enkelte interviews. Dette 

bidrager til at højne validiteten af den indsamlede empiri, idet respondenterne 

har bekræftet, at resuméet har været tro mod deres udlægninger og ikke er 

præget af vores tolkninger.  

Vi er bevidste om, at de spørgsmål, vi har stillet, formentlig har 

fremprovokeret refleksion i en bestemt retning hos respondenterne. Spørgsmål 

om identitet og hvorvidt denne kan blive påvirket på ens arbejdsplads er ikke 

noget, vi forestiller os, at respondenterne har tænkt bevidst over, før vi spurgte 

ind til emnet. Vi får derved respondenterne til at tænke over noget, som de 

normalt ikke er bevidste om.  

   

Interviewteknik 

Vores interview med de fem medarbejdere i KMD tager udgangspunkt i en 

interviewguide, således at de temaer, der i de respektive interviews bliver 

bragt på bane, er identiske. Fordelene ved en interviewguide er, at de samme 

emner berøres i hvert interview. Men samtidig har respondenten mulighed for 

at udtrykke sig frit i modsætning til et spørgeskema, som tvinger den 

adspurgte til at vælge imellem bestemte svarmuligheder såsom: ”i høj grad”, 

”i nogen grad” eller ”slet ikke”. 
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Rasmussen (2006: 87) har udarbejdet en model, som illustrerer i hvor høj eller 

lav grad, interviewet har struktur (structuring) og standardisering 

(standardisation). Strukturering handler om, i hvor høj grad dataene er 

struktureret på forhånd. Det vil sige, om der er bestemte svar, som 

respondenten kan vælge imellem. Standardisering illustrerer derimod, hvorvidt 

respondenten får de samme spørgsmål i den samme sekvens. 

Nedenfor i figur 3 ses Rasmussens model med de fire muligheder, som kan 

anvendes som spørgeteknik. I henhold til vores kvalitative tilgang til 

casestudiet har vi valgt den teknik, som ses i kasse nummer 3, markeret med 

en cirkel.  

 

 Structuring – low Structuring – high 

Standardisation 

-low 
1. 
Different questions to 
different respondents 
permitting a 
completely open 
answer. Typical 
interview studying the 
first part of the project, 
in which knowledge 
about the subject is not 
very extensive. 

2. 
Different questions to 
different respondents, 
but with closed 
answers. Seldom used 
as it can be difficult to 
structure, when 
standardization is low. 

Standardisation 

-high 
3. 
Same questions to the 
respondents, who can 
answer without 
limitations as to fixed 
categories of response. 
Typical interviews 
based on intensive 
knowledge about the 
subject in advance. 

4. 
The respondents 
receive identical 
questions and the 
answers are structured 
in advance. This is the 
typical questionnaire. 

 

Figur 3: ”Standardisation and structuring in questioning techniques” Kilde: Rasmussen (2006: 87) 

 

Der er naturligvis fordele og ulemper ved de forskellige spørgeteknikker 

(Rasmussen et al 2006:88). Fordelen ved at anvende en høj grad af 

standardisering er, at samtlige interviews berører de samme emner. Dette giver 

os mulighed for lettere at sammenligne de svar, vi får fra de interviewede, 

samtidig med at det sikrer os, at respondenterne udtaler sig om de samme 

emner. Det giver ligeledes interviewet en vis struktur, således at de emner, der 
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er relevante for problemstillingen, bliver berørt. Ulempen ved den lave grad af 

strukturering er, at respondenterne sandsynligvis vil komme med vidt 

forskellige svar på de stillede spørgsmål. Det kan derfor være svært at 

sammenligne de data, vi finder frem til. Vi vurderer dog, at det vigtigste 

formål med vores interview er, at respondenterne udtrykker deres meninger og 

holdninger til emnet. Af denne årsag er vi ikke afhængige af at få 

sammenlignelige data, men derimod søger vi at få indblik i et udsnit af 

udvalgte medarbejderes synspunkter. Fordelen ved denne form for 

spørgeteknik er den høje grad af fleksibilitet, som opstår, når 

svarmulighederne ikke er defineret på forhånd. Derfor mener vi at kunne 

argumentere for, at vores valg af interviewteknik, som illustreret i figur 3 

ovenfor, er den mest hensigtsmæssige i arbejdet med denne afhandlings 

casestudie.  

 

Refleksioner over casestudiet som metode  

Som tidligere nævnt har vi valgt en kvalitativ tilgang til vores casestudie. 

Dette giver os mulighed for at få et nuanceret indblik i forskellige 

medarbejderes opfattelse af employer branding i relation til deres identitet på 

arbejdspladsen. For at besvare vores problemformulering har den kvalitative 

tilgang derfor været uundværlig. Imidlertid skal det nævnes, at vi er bevidste 

om, at vores undersøgelse ikke er repræsentativ, men blot et udpluk af 

udvalgte medarbejderes aktuelle mening om KMD, samt hvorledes employer 

branding strategien har påvirket disse medarbejderes identitet. Vi er 

opmærksomme på, at vi arbejder ud fra et single casestudie og derfor kun kan 

anvende studiet som det gode eksempel, der tilfører ny information til vores 

overordnede emne. Casestudiet ønskes derfor brugt som et illustrativt 

eksempel, der kan hjælpe andre virksomheder i udarbejdelsen af eller 

opfølgningen på en employer branding strategi.  

En anden fordel ved et single casestudie er, at denne metode giver mulighed 

for at arbejde dybt med et meget konkret analysefelt. Denne metode giver os 

endvidere mulighed for at observere, hvordan en employer branding strategi 

indvirker i praksis.  
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Det ville have været ideelt, hvis vi selv havde haft mulighed for at udvælge 

respondenterne til vores interview. Respondenterne er imidlertid udvalgt efter 

vores ønsker om henholdsvis forskellig anciennitet, alder samt division i 

virksomheden, og vi vurderer derfor, at de mulige fejlkilder ved 

udvælgelsesprocessen er minimeret mest muligt.  

Casestudiet, og de konklusioner vi kan drage, vil primært bidrage til at forstå 

og illustrere, hvorledes en employer branding strategi kan påvirke 

medarbejdernes identitet i en virksomhed samt de problematikker, der kan 

være knyttet til dette. 

 

Opsummering 

Vi har i dette afsnit defineret vores metodiske valg på henholdsvis det 

ontologiske, epistemologiske og metodologiske plan, i henhold til hvilke 

tilgange vi har til nærværende afhandling.  

Vi benytter os af en overvejende positivistisk tilgang på det ontologiske plan, 

idet vi erkender, at der findes en håndgribelig verden. På det epistemologiske 

plan er vores opfattelse derimod konstruktivistisk. Herudover arbejder vi på 

det epistemologiske plan med en hermeneutisk fortolkningstilgang ud fra den 

hermeneutiske cirkel som illustreret i figur 2.  

På det metodologiske plan har vi, som klarlagt i det foregående afsnit, 

foretaget en række bevidste metodologiske valg for at øge validiteten af vores 

casestudie. Dette er nøje afstemt i samspil med afhandlingens overordnede 

problemformulering og interesser.  
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”It is the theory that decides what we can observe” 

 

 

Albert Einstein 
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Teori 

Vi vil i dette afsnit afdække det teoretiske fundament for de to centrale 

begreber i denne afhandling; employer branding og identitet. Udover at 

præsentere afhandlingens teoretiske grundlag vil vi løbende diskutere teorien 

ved hjælp af Alvessons kritiske organisationsteori (1998 & 2003) samt 

Alvesson og Willmotts kritiske paper ”Identity regulation as organizational 

control” (2001/02).   

Indledningsvis vil vi introducere den kritiske organisationsteori med 

udgangspunkt i Alvesson (2003). Hernæst præsenteres vigtige aspekter og 

begreber indenfor identitetsteori, hvorefter vi diskuterer identitetsbegrebet 

med udgangspunkt i Alvesson og Willmotts (2001/02) idéer. Endelig 

afdækkes det teoretiske grundlag for teorien omkring employer branding og 

dennes baggrund i corporate branding. I dette afsnit vil ligeledes indgå kritiske 

refleksioner og diskussioner af begreberne.   

I nedenstående figur 4 illustrerer vi, hvorledes de anvendte teorier spiller 

sammen og indvirker på hinanden. Overordnet kan nærværende teoriafsnit 

inddeles i tre hovedteorier, som er henholdsvis kritisk organisationsteori, 

identitetsteori og employer branding teori. Som illustreret øverst i figur 4 har 

vi placeret kritisk organisationsteori og identitetsteori med pile ned til kassen 

employer branding teori. Pilene angiver, at vi i denne afhandling vil anvende 

den kritiske teori og identitetsteorien til at problematisere og perspektivere den 

forholdsvis nye employer branding teori.  

 
 

Figur 4: Afhandlingens teorier. Kilde: Egen tilvirkning.  
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Kritisk organisationsteori 

Den kritiske teori er en del af traditionen indenfor samfundsvidenskaben og 

har sine rødder i Frankfurterskolen2. Frankfurterskolen er betegnelsen for en af 

de mest originale retninger indenfor nymarxistisk kultur-, sociologi- og 

samfundsteori i det 20. århundrede. Centralt i Frankfurterskolen står begrebet 

om kritisk teori. De væsentligste forskere indenfor Frankfurterskolen er af tysk 

afstamning og er forskere i samfundsvidenskab. Disse tæller blandt andet 

Habermas, Marcuse, Horkheimer, Adorno, Fromm og Apel, som er direkte 

eller indirekte associeret med Frankfurterskolen (Alvesson, 2003: 154). 

Kritisk teori defineredes første gang af Horkheimer i 19373. Den kritiske teori 

er en social teori, der har til hensigt at kritisere og forandre samfundet som 

helhed, som kontrast til den traditionelle teori, der var orienteret mod at forstå 

og forklare samfundet. Selvom kritisk teori har sin oprindelse i 

Frankfurterskolen, anvendes den også blandt andre nyere samfundsforskere 

såsom Bourdieu og Althusser samt Alvesson. Sidstnævnte teoretiker har vi 

valgt at benytte i denne afhandling. Det er vigtigt at bemærke, at Alvesson 

fokuserer på en kritisk holdning til ledelse i modsætning til den kritiske teori, 

som den er præsenteret ovenfor.  

Indenfor organisationsteori4 har mange forskere det synspunkt, at 

organisationer generelt arbejder for the common good. Det vil altså sige, at 

virksomheden vil det bedste for både kunder, ansatte, ejere og offentligheden 

som helhed. Virksomhedens udbytte er således med til at forbedre forholdene 

for såvel medarbejdere og kunder som andre interessenter. Andre mere 

kritiske forskere er dog mere skeptiske overfor denne tilgang, fordi der i 
                                                
2 Navnet ”Frankfurterskolen” kommer af, at den opstod ved universitetet i Frankfurt am Main, da Max 

Horkheimer i 1931 blev udnævnt til leder af "Institut für Sozialforschung". Frankfurterskolen samlede 

nogle af de marxistiske systemkritikere, der følte at den politiske marxisme som den praktiseredes i for 

eksempel KPD fortolkede Marx´ tanker for snæversynet. De ville forsøge at applicere Marx på de 

tendenser og udviklinger han aldrig selv havde kunnet opleve. 
3 Definitionen forekom i Horkheimers essay”Traditional and critical theory” fra 1937. 
4 Organisationsteori omfatter det akademiske studie af organisationer gennem såvel sociologi, psykologi, 

antropologi og økonomi. Teorien forsøger at udvikle en viden, der er generel gyldig. Store bidragydere 

til organisationsteorien er bl.a. Max Weber, Henri Fayol, Frederick Winslow Taylor, Abraham Maslow 

med flere.  
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virksomheder også er økonomiske interesser på spil. Kritisk organisationsteori 

har derfor som formål at stille sig kritisk overfor virksomheden.  

 

Ordet kritisk har flere betydninger. Al undersøgelse er kritisk i den betydning, 

at iagttageren er observerende og intolerant overfor svag argumentation, 

spekulative påstande og fejlagtige konklusioner. Alvesson (2003: 153) 

anvender den kritiske teori indenfor feltet ”critical management studies”5 og 

forstår kritisk teori som: 

 

”...the stimulation of more extensive reflection upon established ideas, 

ideologies, and institutions, in order to liberate them from confinement 

and relations of dominance.”  

 (Alvesson, 2003: 153) 

 

Alvessons kritiske organisationsteori fokuserer således på de negative aspekter 

ved organisation og ledelse og går ud fra, at virksomheder ikke nødvendigvis 

alene fokuserer på folks behov. Fortalere for kritisk organisationsteori mener 

ligeledes, at virksomhedernes opfindelser af nye ”behov” ofte bidrager til 

dannelsen af forbrugerskabte retninger, hvilket inkluderer begreber som 

egoisme og misundelse.   

Internt i virksomheden kan konsekvenserne også være negative. Arbejdet i 

organisationer kan være med til at bremse den frie tankegang og ytring, 

ødelægge moralske standarder og skabe ulighed. De, der arbejder i 

organisationen, er formet af et administrativt krav om tilpasning, samarbejde, 

forudsigelighed og konformitet (Alvesson, 2003: 152).  

Rationalet for kritisk organisationsteori er opfattelsen af organisationen som et 

psykisk fængsel og et instrument til at udøve magt, samtidig med, at den ses 

som en maskine, organisme eller hjerne (Alvesson, 2003: 153). Kritisk 

organisationsteori kan karakteriseres ved sin fortolkende tilgang i samspil med 

en interesse i at stille kritiske spørgsmål til den sociale virkelighed.  

 

                                                
5 Herefter benævnt: kritisk organisationsteori 
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Kritisk organisationsteori har til hensigt at gøre mennesker i stand til at frigøre 

sig, det vil sige tænke mere åbent og være kritisk overfor fastlåste strukturer. 

Teorien søger dog ikke at komme med en specifik formel for, hvordan dette 

skal opnås. Teorien ønsker således heller ikke at understøtte kritiske 

tolkninger, som er baseret på en fastlåst tankegang (Alvesson 2003:154).  

Der findes tre forskellige vidensinteresser indenfor kritisk organisationsteori. I 

denne sammenhæng er Alvesson inspireret af Habermas (Alvesson, 1998: 

107-108). Det er imidlertid vigtigt at tage i betragtning, at der er nære 

relationer mellem de tre interesser på trods af opdelingen.  

 

1. Teknisk 

Dette aspekt motiverer forskning, som går ud på at udvikle viden, 

information og metoder til at holde objektive processer under kontrol. 

 

2. Historisk-hermeneutisk 

Dette felt handler om sprog, kommunikation og kultur. Formålet er at 

tolke handlinger med mere med henblik på at udligne uligheder 

mellem individer og traditioner. 

 

3. Emancipatorisk6 

Denne interesse stræber efter at identificere kilder til misforståelser og 

ideologiske forestillinger. Her nævnes Habermas, som kræver en 

”forklarende forståelse”. Habermas nævner Marx og Freud, der bruger 

denne emancipatoriske retning, som psykoanalysen7 er et godt 

eksempel på. Mentale temaer, der begrænser menneskets muligheder, 

kan modvirkes gennem for eksempel selvrefleksion og kritisk 

afprøvning af ideer, forestillinger og fantasier.  

                                                
6 Vi definerer emancipatorisk som følgende: Som søger at frigøre en eller flere bestemte grupper fra en 

undertrykkende magt og dermed skabe ligestilling for disse. 
7 Psykoanalysen er en psykologisk teori grundlagt af den østrigske læge Sigmund Freud omkring år 

1900. Ofte skelnes der mellem tre indfaldsvinkler på psykoanalysen: 1) Det er en teori om 

personlighedsdannelsen. 2) En analyse hvor det ubevidste indhold fremvises ved hjælp af handlinger, 

udsagn og drømme. 3) En terapiform hvor man arbejder med at få afdækket en del af det ubevidste. 
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Det er fortrinsvis det emancipatoriske og det historisk-hermeneutiske 

interessefelt, der har relevans for denne afhandling, eftersom formålet med 

afhandlingen er at tolke den indvirkning, som en employer branding strategi 

har på medarbejdernes identitetsopfattelse i virksomheden. For at undersøge 

denne problematik er det relevant at analysere den kultur, kommunikation og 

det sprog, der optræder i virksomheden set med medarbejdernes øjne. Det er 

også relevant at analysere, om disse er i overensstemmelse med den employer 

branding strategi, som virksomheden har udarbejdet. I denne forbindelse vil vi 

kunne identificere eventuelle uligheder imellem medarbejdere og traditioner i 

virksomheden. Det emancipatoriske interesseområde har, som ovenfor nævnt, 

til hensigt at oplyse folk om, hvilke magtstrukturer der regerer, og hvordan de 

kan frigøre sig fra disse. I denne sammenhæng bliver det emancipatoriske 

interesseområde meget relevant for undersøgelsen af medarbejderidentitet i 

denne afhandling. Det emancipatoriske område stemmer overens med 

Alvesson og Willmotts (2001/02) kritiske tilgang til identitet, eftersom de 

koncentrerer sig om, hvilke mekanismer der gør, at der bliver manipuleret med 

folk på deres arbejde. En employer branding strategi kan siges at være en på 

forhånd skabt identitet, som ledelsen i nogle tilfælde søger at presse ned over 

medarbejderne. Dette aspekt vil vi belyse nærmere i afsnittet om identitet. 

Ifølge Alvesson (2003: 154) er generelle modeller om ledelse og motivation 

problematiske, da de ikke tager hensyn til, at menneskers natur er påvirket af 

historiske og kulturelle betingelser. Dette gør, at der er forskellige 

menneskelige naturer over tid og i forhold til køn, klasse og arbejdssituation.  

Her kan vi inddrage Maslows behovspyramide8, som ud fra et kritisk 

synspunkt fortæller os mere om amerikansk middelklasseideologi i 50erne end 

om menneskelig natur, som den ser ud i dag. 

 

Kritisk organisationsteori tager udgangspunkt i et fortolkende og frit 

videnskabeligt ideal, som fokuserer på mening, kultur, sprog, erfaringer og 

subjektivitet. Udgangspunktet er, at sociale modsætninger eksisterer, og at 

magtrelationer går imod potentiel fri udvikling af mening og forståelse. 

                                                
8 Se bilag 6: Maslows behovspyramide.  
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Centralt for kritisk organisationsteori er kritisk refleksion overfor måder, 

hvorpå den sociale verden fungerer, heriblandt dannelsen af selvet, som ifølge 

de kritiske teoretikere er socialt skabt og derfor åbent for at ændre sig 

(Alvesson, 2003: 156).  

 

Alvesson (2003: 158) mener, at problemet med ledelses- og 

organisationsteorier er, at disse ofte forsøger at bidrage til organisationen med 

nye sociale teknologier som for eksempel står skrevet i en employer branding 

strategi. Ledelses- og organisationsteorierne præsupponerer, at mennesket er 

forudsigeligt, og at det reagerer passivt på inputs såsom belønningssystemer 

eller organisationsstruktur. I et socialt teknologisk avanceret samfund vil 

mennesket udvikle respons i relation til social kontrol (Alvesson, 2003: 158). 

Med andre ord oplever medarbejderne et behov for formel feedback fra deres 

chefer frem for uformelle personlige meninger og konstant kontakt med andre 

mennesker. Individuel evaluering og samtale med chefen bliver dermed vigtig 

for medarbejderens selvopfattelse. Dette aspekt vil vi belyse i følgende afsnit 

om identitet og kritisk organisationsteori. 

Kritisk organisationsteori ser det moderne menneske som værende 

manipuleret, passivt og konformistisk i forhold til samfundet og dominerende 

former for rationalitet. Virksomheder, skoler og øvrige autoriteter søger at 

påvirke alt fra medlemmernes kropsform og udseende til deres 

samarbejdsevner, som er nødvendige for at kunne indgå i teamwork. 

Værdigrundlag, ideer, identitet, identifikation og gruppesolidaritet er alt 

sammen noget, der er udviklet med henblik på at give værktøjer til 

ledelseskontrol. Samtidig anser kritisk organisationsteori mennesket for at 

være potentielt autonomt og i stand til selvrefleksion og kritisk undersøgelse, 

ligesom det er i stand til selv at kunne klarlægge dets behov og prioritere 

ønsket om at interagere med kollegaer (Alvesson, 2003: 162).   

Udgangspunktet for kritisk organisationsteori er at undersøge en eksisterende 

forestilling, som kan være en referenceramme, en teori, en ideologi eller en 

form for social praksis, der synes at have en dominerende indvirkning og 

virker problematisk. Problematikken kan ligge i forestillingens udbredte 

karakter, fordi den virker indskrænkende eller undertrykkende på muligheden 



 

 35 

3

5 
      35 

for selvstændighed, en etisk begrundet stillingtagen eller en distance til 

autoriteter (Alvesson, 1998: 119). 

Eftersom employer branding i de fleste tilfælde er en strategi, der er 

udarbejdet af eller i samarbejde med ledelsen, er det interessant at undersøge, 

hvorvidt en employer branding strategi er med til at styre medarbejderne i en 

bestemt retning, og om strategien påvirker deres identitet. Vi mener, at en 

employer branding strategi kan være problematisk, hvis den anvendes som en 

form for styrings- eller kontrolmekanisme fra virksomhedens side. Det er i 

denne sammenhæng, vi finder Alvessons kritiske organisationsteori relevant. 
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Identitetsteori 

I det følgende vil vi fremhæve en række forskeres definitioner og diskussioner 

af begrebet ”identitet”. Det er vigtigt at notere sig, at identitetsbegrebet ikke 

kan stå alene, men altid står i relation til begreberne image og kultur. Hatch og 

Schultz (2000: 11) understreger i denne sammenhæng, at der er mange 

forskellige tilgange til identitetsforskning, hvilket har givet en del forvirring 

på området. I dette afsnit vil vi gøre rede for det komplekse begreb ”identitet”, 

der er et vigtigt element i vores problemformulering. 

 

Corporate identity 

Ifølge Hatch og Schultz (2000: 12) opdeles identitet i henholdsvis corporate 

og organizational identity. Corporate identity har sine rødder indenfor 

konsulentbranchen og marketing. Dette begreb omhandler idéen om 

virksomheden, og hvorledes denne idé kommunikeres ud til de relevante 

målgrupper, altså virksomhedens interessenter. Fokus er i denne sammenhæng 

på virksomhedens evne til at differentiere sig i relation til interessenterne. 

 

”In general, the field of corporate identity has been concerned with the 

notion of the central or distinctive idea of the organization and how 

this idea is represented and communicated to a variety of audiences… 

Thus the concept of corporate identity refers to how an organization 

expresses and differentiates itself in relation to its stakeholders”.  

(Hatch & Schultz, 2000: 13) 

 

Van Riel (1995: 30) giver eksempler på 10 forskellige definitioner på 

corporate identity. De har alle tilfælles, at corporate identity er virksomhedens 

fremstilling af sig selv. Som eksempler på disse er: 

 

”Corporate identity is the strategically planned and operationally 

applied internal and external self-presentation and behavior of a 

company. It is based on an agreed company philosophy, long-term 
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company goals, and a particular desired image, combined with the will 

to utilize all instruments of the company as one unit, both internally 

and externally.” 

(Van Riel, 1995: 30 / Birkigt & Stadler, 1986) 

  

”Corporate identity is the tangible manifestation of the personality of a 

company. It is the identity which reflects and projects the real 

personality of the company.”  

(Van Riel, 1995: 30/ Olins, 1989) 

 

Van Riel (1995: 34-35) understreger, at Birkigt og Stadtlers definition som 

inkluderer virksomhedens self-presentation indebærer et paradoks, da denne 

ikke altid stemmer overens med virkeligheden. Det vil sige, at virksomhedens 

ønskede identitet, desired-identity, ikke nødvendigvis er den samme som den 

virkelige identitet i virksomheden, actual-identity. Denne problemstilling vil 

vi komme nærmere ind på senere i opgaven, da den er relevant at diskutere i 

forbindelse med virksomheders anvendelse af employer branding. Et employer 

brand bør afspejle the actual-identity i en virksomhed, da der er risiko for, at 

målet med at fastholde medarbejdere ellers vil mislykkes. 

Van Riel (1995: 29) henviser til en undersøgelse fra 1993, som har 

sammenlignet flere europæiske landes opfattelser af corporate identity. Ifølge 

undersøgelsen forstår de skandinaviske lande corporate identity som det 

eksterne image og kulturen i virksomheden. Dette stemmer overens med  

Hatch og Schultz’ (2000) forståelse af corporate identity, som netop bygger på 

virksomhedens fokus på at fremstå på en bestemt måde udadtil.  

 

Hvad angår virksomhedens image understreger Morsing og Schultz (2001), at 

medarbejdernes identitet kan blive påvirket af, hvorledes virksomhedens 

medarbejdere tror, at andre opfatter virksomheden: 

 

”Within organization studies the impact of organizational image has 

transformed an internal heritage of identity, insider’s perception of 

who outsiders believe they are influence their self-definitions…” 

( Morsing & Schultz, 2001)  
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Dette aspekt vil vi inddrage i vores analyseafsnit om værdiernes indflydelse på 

medarbejdernes identitet: ”Virksomhedens værdier og deres indvirkning på 

employer brand equity”.  

 

Hatch og Schultz (2000: 13-14) henviser til Balmers opdeling af corporate 

identity i henholdsvis: 

  

1. Visual school, der er den del af corporate identity, som kan ses. Det vil 

sige bygninger, logo, produktdesign, dufte med videre. 

2. Strategic school, der er den centrale del af corporate identity. Det vil 

sige vision, mission og virksomhedsfilosofi: 

”In this school, corporate identity is conceptualized as part of the 

strategic process linking corporate strategy to company image and 

reputation”. 

 (Hatch & Schultz, 2000: 14) 

 

I denne afhandling vil vi primært tage udgangspunkt i teorien om den 

strategiske skole, da denne omhandler virksomhedens strategiske brug af 

corporate identity som et redskab til at skabe et bestemt image udadtil. Et 

employer brand bør afspejle virksomhedens kultur, dens identitet med mere og 

har til formål at forbedre virksomhedens image således, at potentielle 

medarbejdere finder den tiltrækkende og nuværende medarbejdere fastholdes. 

Derfor er det vigtigt at belyse, hvorvidt medarbejdere i en virksomhed kan 

relatere til den identitet, som employer brandet udtrykker, eller om 

medarbejderens selvopfattelse ændres af et sådant strategisk tiltag.  

 

Cheney (2004: 108) arbejder også med begrebet corporate identity og 

definerer identitet som noget unikt ved en person eller ting, der adskiller den 

fra sine omgivelser. Identitet gør det således muligt for os at genkende en 

organisation som værende unik. Cheney lægger vægt på, at en organisations 

corporate identity er meget afhængig af dens omgivelser. Det er måden, 
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hvorpå organisationen forstår at differentiere sig, der karakteriserer dens 

corporate identity, det vil sige dens unikhed. 

Cheney (2004: 111-112) fremhæver den moderne organisations eksplicitte 

forsøg på at skabe specifikke identiteter for dens medlemmer, det vil sige 

medarbejderne. Disse forsøg er til tider lykkedes, hvilket blandt andet kunne 

ses i 1960’erne, hvor IBM medarbejdere omtalte dem selv som ”IBM’ere”. 

Ifølge Cheney (2004) er det paradoksalt, at personer i et individualiseret 

samfund definerer sig selv efter den virksomhed, de arbejder i. Den stærke 

tilknytning til virksomheden bevirker ligeledes, at mennesket søger at arbejde 

i respekterede virksomheder for på denne måde at få en mere positiv identitet i 

andres øjne. I forlængelse heraf vil en virksomhed med et stærkt og positivt 

image have medarbejdere, som associerer sig mere med den pågældende 

virksomhed, end hvis denne havde et mere negativt image. Identifikation med 

virksomheden sker, når medarbejderen internaliserer virksomhedens mission, 

ideologi og værdier: 

 

”Organizational identification occurs when ”an individual’s beliefs 

about his or her organization become self-referential or self-defining”. 

When organizational members identify with their workplace, they 

define themselves in terms of the organization; they internalize its 

mission, ideology, and values, and they adopt its customary ways of 

doing things.” 

 (Cheney, 2004: 114) 

 

Ifølge Cheney (2004:115) kan en høj grad af identifikation med virksomheden 

have negative konsekvenser såsom mangel på fleksibilitet og kreativitet, for 

høj grad af ensartethed og tyrannisk opførsel fra ledernes side. De 

medarbejdere, som identificerer sig meget med virksomheden kan opleve, at 

de tager færre risici, at de kan miste deres uafhængige ”jeg” samtidig med, at 

de risikerer udbrændthed.    

En sådan kritisk tilgang til identitetskonceptet, som Cheney (2004) udtrykker, 

er i tråd med Alvessons og Willmotts (2001/02) teori om kritisk identitet, som 

vi vil gøre rede for i næste afsnit. 
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En anden vinkel indenfor corporate identity er idéen om, at virksomhedens 

identitet påvirker den måde, hvorpå virksomheden kommunikerer om sig selv 

(Hatch & Schultz, 2000: 14 og Van Riel, 1995: 39-40).  

Her er Hatch og Schultz (2000:14) inspireret af Olins, der skelner mellem tre 

forskellige måder, hvorpå virksomheden kan fremstille sig selv: 

 

1. Monolithic identity: Virksomheden anvender et navn og en 

konsistent visuel identitet til at promovere en bestemt idé om sig 

selv.  

2. Endorsed identity: Modervirksomheden har en overordnet kendt 

identitet under ét navn, mens datterselskaberne har hver deres stil 

med deres egne kulturer, traditioner og eventuelle brands. 

3. Branded identity: I dette tilfælde manifesterer virksomheden kun 

sin identitet ud fra produktbrandet. Det vil sige, at virksomheden 

har en række produkter med vidt forskellige navne og brands 

således, at forbrugeren ikke kan se nogen sammenhæng mellem de 

forskellige enheder. 

For at opsummere begrebet corporate identity kan vi konkludere, at dette har 

et meget eksternt perspektiv i modsætning til begrebet organizational identity, 

der har mere fokus på det interne aspekt af identitet. Vi vil i det følgende 

afsnit redegøre for begrebet organizational identity.  

 

Organizational identity 

I modsætning til corporate identity er organizational identity opstået indenfor 

organisationsstudierne, og Hatch og Schultz (2000) beskriver dette begreb 

således: 

 

“In general, the concept of organizational identity refers to how 

organizational members perceive and understand “who we are” 

and/or “what we stand for” as an organization.” 

(Hatch & Schultz 2000: 15) 
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Organizational identity bygger ofte på en version af “social identity theory”. 

Denne teori understreger, at social interaktion er den proces, hvori den 

individuelle identitetsdannelse foregår.         

Organizational identity er et forholdsvist nyt begreb. I 1985 definerede Albert 

og Whetten, som de første, begrebet som: ”…the organization’s central, 

distinctive and enduring aspects”. 

Albert og Whetten (Hatch & Schultz, 2000: 15) har opdelt forskere i 

henholdsvis dem, der interesserer sig for identity of an organization eller 

identification with an organization. Den sidstnævnte er særlig interessant for 

denne afhandling, da den blandt andet omhandler det indbyrdes forhold 

mellem personlige og sociale aspekter af identitetskonstruktionen. For 

eksempel identificerede Dutton, Dukerich og Harquail begrebet identification 

with an organization som:  

 

”the degree to which a member defines him- and herself by the same 

attributes that he or she believes define the organization.”  

(Hatch & Schultz, 2000: 15) 

 

Begrebet, identification with an organization, hænger sammen med 

identifikationsbegrebet ovenfor, idet det drejer sig om at skabe en basis for 

medlemmernes identifikation med organisationen: 

 

”That is, as the object of belonging and commitment, organizational 

identity provides a cognitive and emotional foundation on which 

organizational members build attachments and with which they create 

meaningful relationships with their organization.” 

 (Hatch & Schultz, 2000: 16) 

 

Forskellen på de to tilgange skal findes i deres fokus. Identity of an 

organization fokuserer primært på, hvorledes organisationsmedlemmer ser sig 

selv som organisation, hvorimod identification with an organization fokuserer 

på relationen mellem individet og en gruppe eller organisation. 
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Eftersom denne afhandling har til formål at undersøge, hvorledes 

medarbejdernes identitet i en virksomhed påvirkes af en employer branding 

strategi, vil de to ovenstående tilgange være relevante for afhandlingen. Vores 

interviews med medarbejdere i casevirksomheden KMD vil derfor omhandle, i 

hvor høj grad medarbejderne kan identificere sig med virksomhedens 

fremstilling af den selv i employer brandet. 

 

Hatch og Schultz (2000: 16) nævner, at der har været strid omkring Albert og 

Whettens teori.  Kritikere mener, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt identitet er så statisk, som Albert og Whetten mener. Andre kritikere 

støtter en mere dynamisk identitetsopfattelse, den såkaldte storytelling tilgang. 

Denne går ud på, at virksomhedens identitet skabes på samme måde som en 

historie, der fortælles. Endelig findes der kritikere, der mener, at en identitets 

essens, sammenhæng og kontinuitet blot er en illusion, som er en social 

konstruktion. Denne tankegang er i linje med den postmodernistiske opfattelse 

af identitetsbegrebet. 

 

Den sociale identitet 

Ifølge Alvesson og Björkman (1992: 31-32) er et vigtigt aspekt af identitet, i 

hvilken grad virksomheden formår at knytte forskellige dele af virksomheden 

sammen og generere et kollektivt tilhørsforhold med en ensartet identitet. Et 

vigtigt tema er i denne sammenhæng, i hvilken udstrækning organisationen er 

forankret hos medlemmerne som en kollektiv enhed.  

I tråd med dette er det vigtigt at se på, hvordan mennesker udvikler en social 

identitet.   

Den sociale identitet har to formål. For det første at segmentere og ordne sine 

omgivelser ved at definere disse og for det andet at lokalisere sig selv socialt. 

Selvet bestemmes af den personlige identitet, det vil sige de egenskaber, en 

person tillægger sig selv samt den sociale identitet, som er opfattelsen af selvet 

som tilhørende en bestemt kategori eller gruppe. Den sociale identitet er et 

vigtigt aspekt for nærværende afhandling, da medarbejdernes identitet ikke 

kun skabes af en corporate og organizational identity, men også præges af den 
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sociale identitet. Dette vil vi belyse gennem vores casestudie i virksomheden 

KMD. 

Alvesson og Björkman (1992: 34) mener, at jo mere distinkt en organisation 

fremtræder med henblik på for eksempel symbolske udtryk (som et logo), 

hvor fremgangsrig den opfattes, og hvor meget den skiller sig positivt ud fra 

omgivelserne, desto mere tenderer den til at fungere som social identitet for 

medarbejderne. 
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Identitet i organisationen 

Vi har i det foregående afsnit gjort rede for den kritiske teori, som Alvesson er 

en fortaler for samt det teoretiske grundlag for identitetsbegrebet. I det 

følgende vil vi diskutere vigtigheden af at forholde sig kritisk til 

virksomhedernes brug af employer branding, da denne nye strategi kan 

indvirke på medarbejdernes identitet i organisationen. Følgende diskussion vil 

tage udgangspunkt i Alvesson og Willmotts working paper: ”Identity 

regulation as organizational control” fra 2001/02.  

 

Ifølge Alvesson (1996/97) er identiteter multiple og skal ses ud fra konteksten. 

De skal konstrueres og sikres gennem sammenligning med andre mennesker 

og grupper. Medlemmer af organisationer stiler efter at opnå en følelse af at 

ligne andre og at opbygge et stærkt selv, hvilket er nødvendigt for at kunne 

klare arbejdsopgaver og sociale relationer.  

 

”Identities are constituted, negotiated, reproduced and threatened in 

social interaction, in the form of narratives, and also in material 

practices. Identities are, at least partly, developed in the context of 

power relations (Faucault 1982, Knights and Willmott 1989.).” 

(Alvesson 1996/97: 6) 

 

I virksomheder er det social identitet, der er mest relevant i forhold til 

individualiseret identitet. Social identitet findes i grupper, som individet 

identificerer sig med. Her kan nævnes blandt andet virksomhed, division, 

stilling, køn, nationalitet, etnicitet og alder. Det er vigtigt ikke at blande 

begrebet social identitet sammen med andre problematikker såsom 

internalisering af værdier og normer. Social identitet involverer 

sammenligning med andre grupper og måden, hvorpå en person relaterer til sit 

arbejde, er et centralt kriterium i denne sammenhæng. Hvis medarbejderen 

finder sine arbejdsopgaver kedelige eller monotone, kan denne opfattelse 

svække den sociale identitet i virksomheden. På den anden side, hvis der i 

organisationen i forvejen er en stærk social identitet, vil der være større 
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motivation til at løse opgaven på trods af, at medarbejderen finder 

arbejdsopgaverne mindre udfordrende. 

 

Organisationskontrol 

Ifølge Alvesson og Willmott (2001/02: 2) lægger organisationskontrol ofte 

vægt på de upersonlige og adfærdsmæssige sider, der er forbundet med 

organisationen. Organisationskontrol tager meget lidt hensyn til, hvorledes 

mening, kultur og ideologi udøves i strukturelle former for kontrol.   

Corporate værdi og identitet bygger på en bureaukratisk tilgang, og corporate 

værdi har været anvendt til at legitimere objektiv social kontrol (Alvesson & 

Willmott 2001/02:2). 

Denne tilgang forsøger Alvesson og Willmott (2001/02: 2) imidlertid at tage 

afstand fra. I stedet koncentrerer de sig om, hvordan ledelsen forsøger at 

regulere medarbejderes ”inderste”, deres identitet frem for måden, hvorpå 

medarbejderne udfører deres arbejde. Alvesson og Willmott mener, at 

virksomheden udøver kontrol over sine medarbejdere med denne regulering: 

 

”…organizational control is accomplished through the self-positioning 

of employees within managerially inspired discourses about work and 

organization with which they may become more or less identified and 

committed. As Deetz (1995, p.87; see also Knights and Willmott, 

1989)… puts it “the modern business of management is often 

managing the ‘insides’ – the hopes, fears, and aspirations – of 

workers, rather than their behaviors directly.” 

 (Alvesson & Willmott, 2001/02: 2). 

 

Ovenstående citat er i tråd med foregående afsnit om kritisk 

organisationsteori, der netop fokuserer på, at bestemte diskurser kan have 

indflydelse på, hvorledes medarbejderne opfatter virksomheden som en 

helhed. Ifølge kritisk organisationsteori er det vigtigt at stille sig kritisk 

overfor sådanne indlejrede diskurser. Som eksempel på en diskurs, der skaber 

en bestemt identitet i virksomheden nævnes titlerne “leder” og ”teamleder”. 
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Disse ord indgår normalt i en diskurs indenfor sport og suverænitet. Alvesson 

og Wilmott (2001/02: 2) vurderer, at de valgte titler er en måde at udøve 

organisationskontrol på, idet titlerne er forbundet med positive konnotationer, 

som en medarbejder vil stile efter at blive forbundet med.  

 

Alvesson og Wilmott (2001/02: 3) mener, at kontrolmekanismer og praksisser 

som for eksempel belønning, lederskab, arbejdsdeling og hierarkier ikke 

fungerer ”udenfor” individets stræben efter selvdefinition, samhørighed og 

meningsdannelse. I stedet interagerer de og er fusionerede med, hvad 

Alvesson og Willmott kalder organisationsmedlemmernes identity work.  

Identity work er et resultat af organisationskontrol (Alvesson og Willmott 

2001/02: 4). Det vil altså sige, at de ansatte blandt andet bygger deres identitet 

på de mekanismer og praksisser, som anvendes i virksomheden.  

Eftersom employer branding er en forholdsvis ny praksis i de fleste større 

danske virksomheder, må denne strategi også påvirke virksomhedens ansatte i 

deres individuelle identity work. Derfor er det relevant at inddrage begrebet 

identity work i vores analyse af medarbejdernes identitet i forhold til 

virksomhedens employer brand. Identity work er illustreret i figur 5 nedenfor: 

 

Figur 5: Identity Work. Kilde: Alvesson & Willmott 2001/02: 10 
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Som det ses af ovenstående figur 5, er der udover identity work to yderligere 

begreber, som er vigtige for at forstå samspillet i medarbejdernes 

identitetsdannelse. Det første er identity regulation, som omfatter: 

  

”…the more or less intentional effects of social practices upon 

processes of identity construction and reconstruction.”  

(Alvesson & Willmott 2001/02: 7) 

 

Sociale praksisser karakteriseres af Alvesson og Willmott (2001/02: 10) som 

værende bestemt af samspillet mellem de tilgængelige subjekter og diskurser. 

Identity regulation dækker således det aspekt af identitetsdannelsen, hvor de 

sociale praksisser i for eksempel en virksomhed spiller ind på og regulerer 

medarbejderens identitet. Dette er illustreret i figur 5 med en pil i retning af 

identity work med verbet ”prompts”, hvilket indikerer, at identity regulation 

giver medarbejderen anledning til at påbegynde sit identity work. Identity 

regulation udføres i praksis i en virksomhed via blandt andet oplæring, 

uddannelse og forfremmelsesprocedurer. Via disse praksisser er det muligt at 

styre medarbejderne i en bestemt retning i skabelsen af deres identitet. 

 

Det sidste begreb i figuren er self-identity. Alvesson og Willmott (2001/02) 

bygger dette begreb på sociologen Giddens opfattelse af self-identity:  

 

”Following Giddens, self-identity is conceptualized as a reflexively 

organized narrative, derived from participation in competing 

discourses and various experiences, that is productive of a degree of 

existential continuity and security.”  

(Alvesson & Willmott 2001/02: 8 /Giddens, 1991) 

 

Giddens mener, at begrebet self-identity ikke er et distinkt træk ved individet, 

men derimod det ”selv”, som individet opfatter, når han eller hun reflekterer 

over sin personlighed. Denne konstruktion af ”selvet” dannes ud fra kulturelt 

råmateriale såsom sprog, symboler og værdier, der er dannet af utallige 

interaktioner med andre samt af den kommunikation, som produceres og 
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distribueres af for eksempel virksomheder, massemedier eller skoler. Selvet er 

ligeledes dannet af oplevelser tidligt i livet samt af ubevidste processer.  

 

For denne afhandling ligger interessen naturligvis primært i den interaktion, 

der foregår i virksomhederne og som derfor spiller ind på medarbejderens self-

identity i en arbejdskontekst. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at 

medarbejderens identitetsdannelse også præges af det, som Giddens betegner 

som ubevidste processer. 

Ifølge Alvesson og Willmott (2001/02: 11) er den mængde af diskurser, der er 

til rådighed betinget af de praksisser, som findes indenfor corporate kulturer, 

arbejde og professionelle ideologier. Ydermere er diskurser også betinget af 

medarbejdernes egen fortolkning af dem: 

 

”Employees are not passive receptacles or carriers of discourses but, 

instead, more or less actively and critically interpret and enact them.” 

(Alvesson & Willmott, 2001/02:11) 

 

I forlængelse af dette understreger Alvesson og Willmott (2001/02: 16), at 

nogle medarbejdere vil distancere sig selv fra de værdier, som virksomheden 

forsøger at påtvinge dem. Således er det ikke alle, der passivt lader sig 

regulere af virksomheden. 

 

”People may distance themselves from the company as a key source of 

identification and draw upon the occupation, subunit or non-work 

sources of self-definition (“I am a family-man rather than a career 

person”).”   

(Alvesson & Willmott, 2001/02: 16) 

 

På trods af en stigning i undersøgelser af kulturelle og ideologiske former for 

kontrol er der meget få, som har undersøgt de specifikke midler, mål og 

kontrolmedier. igennem hvilke reguleringen af identitet sker (Alvesson & 

Willmott 2001/02: 11). 
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Af denne grund præsenterer Alvesson og Willmott (2001/02: 12-15) ni 

forskellige måder, hvorpå identitet kan påvirkes, reguleres og forandres i 

organisationer. 

Vi mener, at fire af disse måder at regulere identitet på er relevante for denne 

afhandling9. Det drejer sig om de nedenstående metoder: 

 

Providing a specific vocabulary of motives  

Denne metode belyser, at virksomheden med bestemte arketyper og 

historier etablerer en række punkter omkring, hvad der er vigtigt og 

naturligt for medarbejderne at gøre. Det ses blandt andet i 

rekrutteringen af nye medarbejdere, hvor virksomhedens ideologier 

bliver præsenteret. Dette fører til en bestemt diskurs i virksomheden. 

For eksempel kan en virksomhed implementere en diskurs, som lægger 

vægt på en ikke-hierarkisk organisation.  

 

Explicating morals and values  

Dette er en metode, hvor udbredte værdier og historier med en stærk 

moral i virksomheden søger at lede medarbejdernes identitet i en 

bestemt retning eller i det mindste stimulere denne proces. Denne 

proces kan for eksempel foregå i et selvstyrende team i en virksomhed. 

Dette vil medføre, at gruppens medlemmer er underlagt en form for 

kontrol, idet de risikerer at blive ”udstødt” fra gruppen, hvis de ikke er 

enige i teamets værdier.  

 

Establishing and clarifying a distinct set of rules of the game 

Denne metode omhandler, hvordan virksomheden etablerer en række 

ideer og normer angående de ifølge virksomheden korrekte måder at 

gøre tingene på i en bestemt kontekst. Dette kan have stor indflydelse 

på dannelsen af medarbejdernes identitet. Sådanne normer kan for 

eksempel være en uskreven regel om, hvad der kendetegner en god 

                                                
9 Eftersom fokus for nærværende afhandling er hvordan en employer branding strategi påvirker den 

enkelte medarbejder i en virksomhed, finder vi ikke alle ni reguleringsmetoder relevante for 

afhandlingen.  
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teamplayer. Når medarbejderen retter sig efter sådanne uskrevne 

regler, fremtvinges en fællesfølelse omkring virksomhedens identitet. 

Denne følelse gør, at arbejdsrelaterede opgaver lettere bliver udført.   

 

Group categorization and affiliation  

Dette er en metode til at udvikle sociale kategorier, som individet 

tilskrives. Det sker ved at opdele verden i ”os” mod ”dem”, og 

metoden foregår nonverbalt i virksomheden for eksempel gennem 

sociale events: 

 

“Being a team member and/or a member of the wider corporate family 

may then become a significant source of one’s self-understanding, self-

monitoring and presentation to others.”  

 (Alvesson & Willmott 2001/02: 14)  

  

 

Alvesson og Willmott (2001/02) understreger, at regulering af identitet enten 

kan udøves bevidst eller være et biprodukt af andre aktiviteter. En employer 

branding strategi har for eksempel ikke til formål at regulere identitet10, men 

den vil ikke desto mindre være en medvirkende faktor for medarbejderens 

identity work. Dette vil vi komme nærmere ind på i analyseafsnittet. 

 

Alvesson og Willmott har identificeret tre mønstre for regulering af identitet. 

Den første kaldes for ”managerial theory” og supplerer diskurser, gennem 

hvilke selvidentitet konstrueres og vedligeholdes (Alvesson & Willmott 

2001/02:19-20). Alvesson og Willmott er af den holdning, at virksomheder 

regulerer identiteter: 

 

”Indeed, leadership has been conceptualized as the management of 

meaning (Smircich and Morgan, 1982). As meaning is contingent upon 

identity, managing meaning is integral to managing identity.” 

(Alvesson & Willmott, 2001/02: 20)  
                                                
10 Jævnfør side 54, hvor vi definerer employer branding 
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Fordelene, virksomhederne opnår ved at regulere identitet, er ifølge Alvesson 

og Willmott (2001/02: 20), at virksomheden kan mindske medarbejdernes 

bekymring, når det drejer sig om at håndtere forskellighed. Det vil med andre 

ord sige, at når virksomheden styrer meninger, styrer den ligeledes 

medarbejdernes identitet. Dette kan have en positiv effekt, når det kommer til 

at hjælpe medarbejderne med at håndtere flertydighed. Til gengæld er 

regulering af identiteter negativt, eftersom regulering giver medarbejderen 

mindre mulighed for selv at reflektere kritisk. Dette kan være problematisk, 

hvis virksomheden udøver en stærk corporate kontrol over medarbejdernes liv. 

Derudover kan regulering af medarbejdernes identiteter skabe mindre 

fleksibilitet, når medarbejderen inkorporerer en bestemt tankegang. Topstyring 

fra ledelsen kan ligeledes medføre demoralisering, og den kan indskrænke 

organisationsmedlemmernes arbejde og interaktion.  

Det er disse negative faktorer ved identitetsregulering, som er grunden til, at vi 

i denne afhandling har valgt at anvende den kritiske organisationsteori på 

employer branding begrebet.  

 

Det andet mønster Alvesson og Willmott har identificeret er det, de kalder 

cultural-communitarian: 

 

”Cultural-communitarian patterns of identity regulation emerge from 

broadly shared understandings and convictions; they may be 

organizational in origin and effect, but are more often 

occupationally/societally rooted.”  

(Alvesson & Willmott 2001/02: 20) 

 

Dette mønster omhandler således identitetsregulering, som er udenfor 

ledelsens indflydelse. Den kan således stå i modsætning til, støtte eller fungere 

uafhængigt af den ledelsesbaserede regulering. Denne regulering stammer ofte 

fra bredere historisk afledte kollektive normer for hvad, der anses for at være 

legitimt. 

 



 

 52 

 52  

Det tredje mønster, Alvesson og Willmott (2001/02) har opstillet, er benævnt 

som ”quasi-autonomus”. 

 

”What may be caracterized as quasi-autonomous patterns of identity 

regulation can be conceptualized as moves toward 

”microemancipation” (Alvesson & Willmott, 1996). The circulation of 

a plurality of discourses and practices through which identities are 

formed makes it more likely that identities are only partly or 

temporarily regulated by management-driven or other group-

controlled processes of regulation.” 

(Alvesson & Willmott 2001/02: 20) 

 

Dette mønster fokuserer på, at den store mængde af forskellige diskurser og 

praksisser, gennem hvilke identiteter skabes, gør det sandsynligt, at identiteter 

kun er delvist og midlertidigt reguleret af ledelsesbaserede eller andre 

gruppeorienterede reguleringsprocesser. Alvesson og Willmotts (2001/02) 

pointe er således, at det er svært at styre en medarbejder hen imod en bestemt 

self-identity.  

Alvesson og Willmott (2001/02: 21) nævner ydermere, at der i en virksomhed 

kan opstå mange forskellige diskurser, eftersom virksomheden er kompleks 

samtidig med, at der skabes forskellige identiteter i grupper og teams i 

virksomheden. Endelig understreger Alvesson og Willmott, at identiteter ikke 

kan formes uden inerti, modstand og uforudsete konsekvenser. 

Ud fra vores indledende betragtninger og undersøgelser inden for emnet 

employer branding har vi kunnet konstatere, at det er de færreste 

virksomheder, der har set employer branding som værende et kontrolredskab, 

der kan anvendes til at styre medarbejdernes identitet i en bestemt retning.  

Ikke desto mindre mener vi, at det er et aspekt, som virksomhederne bør være 

opmærksomme på i arbejdet med employer branding.  

Vores teoretiske fundament eksemplificerer, at medarbejdernes identitet 

formes gennem deres arbejde, tilhørsforhold i teams samt via den ledelse, der 

udøves på arbejdspladsen. Formålet med employer branding er at tiltrække og 

fastholde kommende medarbejdere. Det vil sige, at strategien skal indfange 

virksomhedens identitet og komme med løfter til kommende medarbejdere. 
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Alvesson og Willmott (2001/02) argumenterer for, at identitet er en konstant 

proces, som medarbejderne udvikler sig i. Det virker derfor paradoksalt, at 

employer branding strategien udtrykker en form for statisk identitet. Eftersom 

strategien ikke kun er rettet mod rekruttering, men også mod nuværende 

medarbejdere bliver disse derfor nødt til at tage strategien op til overvejelse. 

Vi mener, at der på dette punkt ligger en fare i, at medarbejderne ubevidst 

tilpasser deres identitet efter en ledelsesbaseret strategi nemlig virksomhedens 

employer branding.  
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Brandingteori  

Employer branding er et aspekt af begrebet corporate branding og tager sit 

udgangspunkt heri. Indledningsvis vil vi derfor kort opridse oprindelsen for 

corporate branding, der stammer fra den traditionelle produktbranding og 

udtrykket trademarks. Et trademark defineres som et symbolsk mærke, der 

viser et tilhørsforhold eller ejerskab af artefakter til specifikke interessenter og 

symboliserer ligeledes differentiering. Branding og verbet at brande har 

direkte relation til den oprindelige betydning af ordet, der stammer fra USA, 

hvor ejeren brændemærkede sit kvæg for at adskille det fra naboens. Samtidig 

relaterer et brand til designermærker, hvor selve mærket/brandet er den 

genstand, der altid er blevet brugt symbolsk til at udtrykke en identitet 

(Schultz, 2005: 25). Trademarks har gennem tiden gjort det lettere for 

virksomheder at skabe opmærksomhed og anerkendelse omkring deres brands, 

ligesom det har opfordret forbrugerne til at have forskellige forventninger til 

de løfter, brandet giver.     

 

Aaker definerer branding i en traditionel forstand set ud fra virksomhedens 

synspunkt:  

 

”Branding er et løfte til forbrugeren om noget, der rækker ud over det 

generiske produkt, f.eks. sociale, emotionelle eller æstetiske 

kvaliteter.”  

(Kristensen & Morsing, 2005: 47/ Aaker 1997) 

 

Fra et forbrugerorienteret synspunkt handler branding derimod om, hvordan 

en vare eller virksomhed opfattes, og hvilke konnotationer forbrugeren knytter 

hertil. Dette er altså en subjektiv opfattelse, som skal ses som et resultat af en 

fortolkningsproces, som den enkelte forbruger gennemgår (Christensen & 

Morsing, 2005: 65). Den produktorienterede tilgang til branding har været 

toneangivende i mange år og har sit primære formål i at afsætte produkter eller 

services til kunder eller forbrugere.  
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Corporate branding 

Branding feltet har i de senere år gennemgået en udvikling, idet branding idag 

ses i et bredere perspektiv, hvor hele virksomhedens identitet og værdier 

inkorporeres i brandet frem for blot at se på produkt branding. Denne form for 

branding kaldes corporate branding. 

Ifølge Schultz (2005: 16) skal corporate branding forstås som et dynamisk 

koncept, der er i konstant udvikling. På den ene side er corporate branding 

fortsat koncentreret om marketing og kampagner på et mere overfladisk plan 

og smelter på dette punkt sammen med produkt branding feltet. På den anden 

side bygger corporate branding på den erfaring, der er opstået gennem den 

første bølge af branding fænomenet. Det vil sige, at den er karakteriseret ved 

en større og mere realistisk indsigt i de mange konflikter og komplekse 

relationer, der eksisterer i virksomheden og dennes miljø. Schultz forudser, at 

corporate branding vil blive en af de få centrale og tværdisciplinære 

koncepter, som kan etablere en sammenhæng mellem en organisations 

strategi, organisation og marketing.  

Den anden bølge af corporate branding er hermed en proces, hvorigennem en 

organisation kontinuerligt kan udtrykke sit formål, hvilket skal give mening 

både internt og eksternt (Schultz, 2005: 16). 

Den udvikling vi har set indenfor brandingfeltet har betydet, at virksomheden 

har flyttet sit fokus fra selve produktet til at tænke virksomheden og dennes 

kultur og identitet ind i branding processen.  

I en bredere teoretisk udvikling kan corporate branding ses som et skridt imod 

at etablere mere integrerede relationer mellem eksterne og interne 

interessenter. Schultz (2005) argumenterer for, at corporate branding kan 

opfattes på følgende måder: 

Som en alliance mellem de oprindelige og daglige praksisser i en organisation 

(organisationskultur); hvad organisationen ønsker at opnå (strategisk vision); 

hvordan organisationen er opfattet af eksterne interessenter (image); hvor alle 

disse er samlet i opfattelserne af, hvad organisationen er (identitet) (Schultz, 

2005: 24). Corporate branding er altså baseret på sætningen ”hvem vi er som 

organisation” og fokuserer på at udvikle de distinktive træk ved en 

organisation gennem ledelses- og organisatoriske processer. Disse processer 
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har til mål at udtrykke, hvem virksomheden er som organisation, samt at vide, 

hvordan den adskiller sig fra sine konkurrenter. Samtidig skal disse 

forskelligheder gøres relevante og engagerende for virksomhedens 

interessenter. Corporate branding repræsenterer altså en blanding af samtidig 

udvikling i forskellige akademiske discipliner (Schulz, 2005: 24).  

  

Kendetegnende ved corporate branding er, at virksomheden kigger mere 

indad, hvor produktbranding primært er koncentreret udadtil mod forbrugeren. 

I forbindelse med corporate branding må virksomheden først kigge indad for 

dermed at kunne identificere virksomhedens identitet, inden der kan 

kommunikeres udadtil. Ifølge Hatch og Schultz (2003) skal der tages højde for 

virksomhedens vision, kultur og image, som de tre vigtigste elementer for at 

være i stand til at skabe et stærkt corporate brand.  I første omgang er det 

således vigtigt, at virksomheden identificerer og klarlægger dens kultur og 

vision for derefter at kunne skabe en sammenhæng med det image, 

virksomheden ønsker at blive forbundet med. Corporate branding er dermed 

forankret i en tvær-disciplinær tilgang til brandprocessen (Schulz, 2005: 27). 

 

Skiftet til corporate branding kan ses i den teoretiske udvikling, som har 

eksisteret i flere forskellige akademiske discipliner. Drivkraften synes at være 

en søgen efter en mere integreret forståelse for, hvordan organisationen 

udtrykker sig overfor og engagerer sig i forholdene med dens interessenter. 

Ifølge Schultz (2005: 29) har fem akademiske discipliner bidraget til 

forståelsen af corporate branding. Disse discipliner er marketing, visuel 

identitet, kommunikationsstudier, organisationsteori og strategi.  
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Figur 6: Corporate Branding Cross-Disciplinary Integration. Kilde: Schultz 2005: 30 

 

Som illustreret i figur 6 ovenfor findes der to hovedretninger inden for 

corporate branding.  De to retninger er henholdsvis den marketingorienterede 

og den organisationsteoretiske. Marketing omhandler primært produkt 

branding, herunder brand image, consumer relations og brand architecture. 

Organisationsteori koncentrerer sig hovedsageligt om organisations kultur og 

identitet, herunder brand identity, brand culture og employer branding.  

Brand identity omhandler to aspekter: Visuel brand identity, som hører 

hjemme i marketing og er en forudsætning for at skabe et brand image, samt 

cultural brand identity, hvor der er fokus på organisationen internt. Identitet 

har ikke alene relevans for corporate branding på et overordnet organisatorisk 

niveau, men også på et mere individuelt niveau. Dette manifesteres eksternt, 

hvor en personlig opfattelse af et brand kan være med til at skabe en identitet 

hos forbrugeren. Brand symboler bliver i denne sammenhæng brugt til at 

tilfredsstille individuelle behov (Schultz, 2005: 39). Denne 

identifikationsproces er ligeledes relevant for medarbejderen som individ og i 

forholdet mellem medarbejderne og organisationen. I rollen som medarbejder, 

søger individer efter en organisations identitet og værdier, som kan understøtte 
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eller udvide deres opfattelse af medarbejderens individuelle identitet (Schultz, 

2005: 40).   

Inden for corporate branding feltet går udviklingen mod en mere fleksibel 

ledelsesform. Denne udvikling har resulteret i et skift fra et strukturdrevet 

ledelsesparadigme, hvor regler og strikse økonomiske reguleringer var 

gældende, til en mere værdidreven tilgang baseret på attitude og opfattelse af 

individuelle medarbejdere. Dette skift har impliceret, at evnen til at engagere 

og involvere medarbejderne er blevet vigtig for mange virksomheder, 

eftersom involvering i værdier og ideer bag organisationens corporate brand 

hjælper til at motivere medarbejderne (Schultz, 2005: 41).   

 

Employer branding 

Begrebet employer branding har sin primære oprindelse i corporate branding 

teorien og kendetegnes som et nyt begreb og en ny disciplin, de fleste danske 

virksomheder må forholde sig til som en følge af arbejdsmarkedssituationen 

og den lave ledighed.  

Backhaus og Tikoo (2004) definerer begrebet employer branding som 

følgende: 

 

”...the process of building an identifiable and unique employer 

identity, and the employer brand as a concept of the firm that 

differentiates it from its competitors.”  

(Backhaus & Tikoo, 2004: 502) 

 

Hermed understreger Backhaus og Tikoo, at employer branding har sit 

primære formål i, at virksomheden opbygger en arbejdsgiver identitet, der 

adskiller sig fra konkurrenternes, således at virksomheden kan brande sig som 

værende en unik og attraktiv arbejdsplads.  

 

Barrow og Mosley (2005) mener, at begrebet employer branding ofte er 

begrænset til, hvad udseende og følelser omkring intern kommunikation og 

rekrutteringsannoncer kommunikerer. De understreger i denne sammenhæng, 
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at der ligeledes skal være en anerkendelse af erfaringer omkring ansættelse 

tilstede. Barrow og Ambler foreslår at definere employer branding således: 

 

”...as the package of functional, economic and psychological benefits 

provided by employment and identified with the employing company. 

The main role of the employer brand is to provide a coherent 

framework for management to simplify and focus priorities, increase 

productivity and improve recruitment, retention and commitment.” 

(Barrow & Mosley, 2005: xvi / Barrow & Ambler, 1996)  

 

Denne definition er mere økonomisk orienteret og fokuserer på, hvorledes 

medarbejdernes velbefindende kan være med til at øge produktiviteten og 

dermed skabe bedre økonomisk aktivitet.  

Person-organization fit 

Som beskrevet ovenfor betegnes employer branding som en strategi, der 

indeholder elementer fra både marketing, HR og kommunikation. Det er i 

denne sammenhæng vigtigt at understrege et fælles træk nemlig formodningen 

om, at menneskelig kapital er med til at bringe virksomheden værdi. Samtidig 

er menneskelig kapital en ressource, der er svær at imitere, hvilket tillader 

virksomheden at differentiere sig i forhold til dens konkurrenter (Backhaus & 

Tikoo, 2004: 503).  

 

Sociale teorier argumenterer for, at mennesket identificerer sig selv i forhold 

til, hvilke grupper de tilhører og befinder sig i (Backhaus & Tikoo, 2004: 

509). Når en virksomhed udarbejder et employer brand, vil medarbejderne 

dermed sammenligne dette med egen personlighed og værdier. På samme 

måde vil potentielle medarbejdere lettere kunne identificere sig med en 

virksomheds employer brand og dermed søge at blive medlem af 

organisationen, hvis de fornemmer at de værdier, der er formuleret i employer 

brandet, stemmer overens med deres egen personlighed. Det er altså vigtigt, at 

employer brandet indeholder nogle symbolske fordele, som medarbejderne og 

kommende kandidater kan relatere til. På samme måde er det essentielt, at 
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employer brandet udviser en karakteristika, som medarbejderen finder 

tiltrækkende og interessant. (Backhaus & Tikoo, 2004: 506).  

Denne observation er Barrow og Mosley (2005: 59) enige i. De understreger, 

at de psykologiske fordele, som er associerede med employer brands, er af stor 

betydning. Sagt med andre ord skal der mere end god løn til at tiltrække 

medarbejdere. Barrow & Mosley (2005: 59) mener, at menneskers emotionelle 

tilknytning til employer brandet stammer fra den værdi, medarbejderen opnår 

fra den samlede oplevelse på arbejdspladsen. Herunder den iboende 

tilfredsstillelse, de opnår gennem de opgaver, de løser og de mål, de når, samt 

hvorvidt de føler sig værdsat af deres kollegaer. Disse værdier, samt den tro de 

har på deres virksomheds kvalitet, vision og værdier, er altafgørende. Måden, 

hvorpå denne psykologiske kontrakt er kommunikeret, former et vigtigt 

modstykke til de mere håndgribelige elementer, der er formuleret i det 

formelle employer brand (Barrow & Mosley 2005: 59). Det handler altså om, 

at virksomheden formår at matche medarbejdernes forventninger, og at 

medarbejdernes værdier, personlighed og behov stemmer overens med det 

employer brand image, virksomheden tegner. Dette match kaldes også person-

organization fit, hvilket er et meget centralt begreb for denne afhandling. 

(Backhaus & Tikoo 2005: 506).  Chatman definerer person-organization fit 

således: 

  

”...a match between patterns of individual and organizational values.” 

(Backhaus, 2002: 21/ Chatman, 1991) 

 

I tråd med dette konkluderer Cable og Judge (Backhaus, 2002: 21 / Cable & 

Judge 1996), at folk vælger et miljø, der opfylder deres behov, og at 

jobsøgende foretrækker virksomheder, der har den samme ”personlighed” som 

dem selv11.  

 

Barrow og Mosley (2005: 143) understreger i forbindelse med udarbejdelsen 

af en employer branding strategi, at det er vigtigt, at den eksterne 

                                                
11 Cable og Judge (1996) konkluderer dette ud fra en undersøgelse foretaget på 96 aktive jobsøgende 

over tre tidsperioder.  
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kommunikation matcher den interne kommunikation således, at 

virksomhedens eksterne løfter til potentielt kommende medarbejdere er 

troværdige. 

 

Begrebet person-organization fit, mener vi, kan kritiseres for at være et statisk 

begreb, idet det ikke tager højde for, at personers identitet ofte ændrer sig over 

tid. Dette vil ske, når folk tilpasser sig en ny strategi som for eksempel, når en 

employer branding strategi implementeres eller virksomhedens værdier 

fornyes. Som nævnt i ovenstående afsnit om kritisk organisationsteori er det 

centralt for denne tilgang, at selvet er socialt skabt og dermed åbent for at 

ændre sig. Alvesson (2003) pointerer, som tidligere nævnt, at problemet med 

organisationsstrategier som for eksempel employer branding er, at strategien 

præsupponerer, at mennesket er forudsigeligt, hvilket leder os til at kritisere 

den til tider lidt naive tilgang, employer branding kan siges at have. I store 

virksomheder med mange ansatte virker det utopisk at tro at en strategi, som 

omhandler en række værdier, kan passe på samtlige medarbejderes 

personlighed. Samtidig mener vi, at når en virksomhed har implementeret en 

employer branding strategi, skal den tilpasses løbende, fordi identitet ikke er 

statisk.  

I denne sammenhæng kan vi ligeledes kritisere employer branding for at være 

en strategi bestående af en række værdier, som ledelsen trækker ned over 

hovedet på medarbejderne. På denne måde pålægges medarbejderne en på 

forhånd konstrueret identitet. Ifølge Alvesson og Willmott (2001/02) er dette 

en måde at udøve kontrol over sine medarbejdere. Som vi har diskuteret i de 

foregående afsnit, er denne kontrol en negativ følge, da den bremser den frie 

udvikling af selvet. 

 

Employer brand equity 

For at opnå en yderligere forståelse for employer branding inddrager 

Backhaus og Tikoo (2004: 504) begrebet employer brand equity. Begrebet har 

sin oprindelse i Aakers marketingbaserede begreb brand equity, der defineres 

således: 
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”..a set of brand assets and liabilities linked to a brand that add to or 

subtract from the value provided by a product or service to a firm 

and/or that firm’s customers.”  

(Aaker, 1996: 7) 

 

Sagt med andre ord relaterer forbrugerorienteret brand equity til de 

associationer, som forbrugeren har til et givent brand og den værdi, 

forbrugeren tilskriver produktet. Backhaus og Tikoo (2004) har overført dette 

begreb til employer branding teorien og definerer employer brand equity som 

følgende: 

 

”Employer brand equity is the desired outcome of employer brand 

activities. In other words, potential or existing employees will react 

differently to similar recruitment, selection, and retention efforts from 

different firms because of the underlying employer brand equity 

associated with these firms.” 

 (Backhaus & Tikoo, 2004: 504) 

 

Backhaus og Tikoo (2004) fremhæver hermed, at employer branding vil have 

forskellig effekt på medarbejdere og jobsøgende, eftersom alle har forskellige 

individuelle opfattelser af virksomheden som arbejdsplads.  

I forbindelse med begrebet employer brand equity fremhæver Backhaus og 

Tikoo to hovedelementer: brand associationer og brand loyalitet. Employer 

brand associationer er med til at forme employer imaget, som dermed påvirker 

den tiltrækningskraft, virksomheden har overfor nye potentielle medarbejdere. 

Ydermere påvirker en employer branding strategi virksomhedens kultur og 

identitet, som i sidste ende fører til employer brand loyalitet (Backhaus & 

Tikoo, 2004: 505). Brand associationer defineres som de tanker og ideer, der 

skaber virksomhedens image som arbejdsplads. Disse associationer kan deles 

op i funktionelle og symbolske fordele. Funktionelle fordele udgør elementer 

som løn, arbejdsforhold og firmapolitikker, mens de symbolske fordele 

relaterer til firmaets omdømme, sociale relationer og andre goder, det kan 

tilføre en person at arbejde i virksomheden.  
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Brand loyalitet defineres af Aaker (1991) som den tilknytning, en forbruger 

har til et brand. På samme måde er employer brand loyalitet det engagement, 

en medarbejder har overfor arbejdsgiveren/virksomheden. Loyalitet overfor 

arbejdspladsen hænger derfor sammen med medarbejderens accept af 

virksomhedens kultur, værdier, mission og vision, samt et ønske om at opnå 

disse mål sammen med organisationen. Jo mere en virksomheds kultur 

understøtter kvaliteten af arbejdslivet, jo bedre kan denne kultur øge 

medarbejdernes engagement overfor arbejdspladsen (Backhaus & Tikoo, 

2004: 509). Employer branding handler således også om at styrke 

organisationens kultur, da denne er med til at skabe en stærk employer brand 

loyalitet.  

 

Organisationskultur kan i denne sammenhæng være ret kompleks, da det også 

handler om at forstå, hvordan forskellige grupper af medarbejdere relaterer til 

employer brandet. I denne sammenhæng er der tale om, at der internt i en 

virksomhed ofte opstår subkulturer i de forskellige divisioner. Diskussionen 

om, hvordan en medarbejder identificerer sig selv med organisationen som en 

del af en individuel proces står i modsætning til begrebet subkulturer. Dette 

begreb fokuserer på, hvordan forskellige grupper i organisationen, med delte 

meninger og opførsel, implicerer, at de som undergrupper fortolker centrale 

ideer omkring employer brandet forskelligt. Eksempelvis kan de, der arbejder 

i marketing have en anden opfattelse af brandet i forhold til dem, der arbejder i 

HR. Afhængig af måden, hvorpå disse undergrupper differentierer sig, og hvor 

fleksible de centrale ideer omkring brandet er, kan forskellene på grupperne 

påvirke brandet enten negativt eller positivt (Schultz 2005: 41). Disse 

betragtninger understøtter yderligere kritikken af den til tider naive tilgang, 

som employer branding kan siges at have. Det kan diskuteres, om det er 

realistisk at implementere en overordnet employer branding strategi, der skal 

kunne passe på alle de forskellige undergrupper, som en stor virksomhed 

består af. 
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Præsentation af casevirksomhed 
 

”Et godt eksempel er bedre end tusind ord” 

 

W.E. Gladstone 
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Præsentation af KMD 

KMD er en af Danmarks største IT-udbydere til det offentlige marked. 

Virksomheden har cirka 3000 medarbejdere og er en privatejet virksomhed, 

der ejes af et holding selskab under Kommunernes Landsforening. KMDs 

hovedsæde er placeret i Ballerup. Herudover er fire afdelinger strategisk 

fordelt i henholdsvis Herlev, Odense, Aalborg og Århus. Virksomheden er 

således placeret i de fire store universitetsbyer, hvorfra rekruttering kan 

foregå12. 

 

KMD er ekspert i offentlig IT og står bag en række af danmarkshistoriens 

største IT-projekter som for eksempel IT-kommunalreformen, Nemkonto, 

Netborger, e-Boks samt lønadministration til Københavns Kommune.  

 

Virksomheden blev dannet i 1972, da landets mange små kommunale edb-

centraler blev slået sammen til én stor enhed. KMD hed dengang 

Kommunedata. Formålet med sammenlægningen var at lette betjeningen af de 

danske kommuners voksende behov for hjælp på IT-området. Kommunernes 

Landsforening (KL) og Amtsrådsforeningen var ejere på lige fod indtil år 

2000, hvor KL overtog Kommunedata og samtidig forkortede navnet til KMD. 

 

Mission og vision 

KMD kommunikerer, at de leverer IT med indsigt. Til at sikre dette arbejder 

de internt efter missionen ”KMD vil være IT partneren der med indsigt 

effektiviserer og udvikler kundens forretning.” 

KMDs langsigtede mission er at være den virksomhed der fører an i 

bestræbelserne på at gøre danskerne til verdens førende digitale borgere.  

                                                
12 www.kmd.dk 
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Den overordnede forretningsstrategi er at blive Danmarks bedste store it-

arbejdsplads. Det er således KMDs mål at være bedre end deres primære 

konkurrenter, som er henholdsvis IBM, CSC og NNIT. Med cirka 4.500 ledige 

stillinger13 er IT-branchen en af de hårdest ramte brancher i Danmark, hvorfor 

der er et stort incitament til at arbejde med employer branding i KMD. 

 

KMD har formuleret fem værdier for deres medarbejdere. De fem værdier er: 

• Nærværende 

• Ansvarlig 

• Kompetent 

• Engageret 

• Værdiskabende 

 

Værdierne anvendes kun internt i virksomheden, da det er besluttet i KMD, at 

værdierne ikke kan stå alene. Værdierne promoveres således ikke eksternt, 

men de er dog nævnt på virksomhedens hjemmeside under punktet ”KMD 

som arbejdsplads”. 

  

Employer branding i KMD 

I KMD har arbejdet med employer branding altid foregået i krydsfeltet mellem 

HR, kommunikation og marketing. I takt med den generelle udvikling på 

området har virksomheden i dag en employer brand afdeling bestående af 2 

fuldtidsansatte og en studentermedhjælp. Employer brand manager Annika 

Krogh opstartede afdelingen i august 2007 og fik i november samme år 

tilknyttet employer brand konsulent Janus Sloth Petersen og en 

studentermedhjælp til teamet. Der er i KMD stor tilslutning omkring employer 
                                                
13 Ifølge Janus Sloth Petersen, maj 2008 
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branding fra ledelsens side. Der er således afsat tilstrækkelige økonomiske 

ressourcer til projektet, og ledelsen indgår ligeledes på det strategiske niveau i 

employer branding processen.  

Det indledende arbejde med employer branding strategien blev igangsat, da 

KMD konstaterede et behov for at arbejde aktivt med strategien, eftersom 

virksomheden oplevede en stigende medarbejderomsætning. KMD havde i en 

årrække haft en medarbejderomsætning på 2%, hvilket er forholdsvis lavt for 

IT- branchen, hvor udskiftningen normalt er høj. Imidlertid måtte 

virksomheden konstatere, at medarbejderomsætningen var stigende. I stedet 

for at skyde skylden på de faldende ungdomsårgange eller konsulentbranchen 

valgte KMD at forsøge at identificere problemet og løse det, hvilket 

resulterede i den nye employer branding funktion. Siden dette arbejde er 

påbegyndt, har KMD kunnet konstatere, at medarbejderomsætningen igen er 

faldende. KMD arbejder således med deres employer branding ud fra konkrete 

målbare resultater, hvorfor det er muligt at konstatere, at de nye tiltag har 

virket efter hensigten.  

Grundstenen i employer branding strategien i KMD er virksomhedens Human 

Capital Budget, som er en forretningsstrategi, der har til formål at klarlægge 

strategiske spørgsmål, såsom hvor de forskellige kompetencer ligger internt i 

KMD. Herudover koncentrerer strategien sig om, hvor virksomheden gerne vil 

være om 4 år, hvad KMD skal satse på at udvikle, og hvilke ressourcer 

virksomheden får brug for i de kommende år. Der er naturligvis flere 

spørgsmål, der skal afdækkes, men grundlæggende anvender employer 

branding gruppen en traditionel GAP analyse14 til udviklingen af deres Human 

Capital Budget. 

En af de konklusioner analysen har medført er, at KMD i fremtiden vil få brug 

for udenlandsk arbejdskraft, da der i Danmark ikke er de fornødne 
                                                
14 En GAP analyse anvendes af virksomheder til at sammenligne deres nuværende med deres potentielle 

resultater. Kernen i analysen er de to spørgsmål: hvor er vi? Og hvor vil vi gerne være henne? Ved at 

svare på disse spørgsmål, alt efter formålet med analysen, afdækkes det hvorvidt, der er en kløft, et 

”gap”, mellem det, virksomheden gør i dag og det, den kan komme til at gøre, hvis den forstår at udnytte 

sine potentialer fuldt ud. 
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kompetencer. KMD har derfor allerede en aftale i stand med en indisk IT 

gigant med 50.000 ansatte angående outsourcing af opgaver. Det har ikke 

været nødvendigt med en employer branding strategi for at brande sig i Indien. 

Outsourcingprocessen har ikke betydet nedskæringer i medarbejderstaben i 

Danmark, og der har derfor ikke været negativ respons fra de danske 

medarbejdere over tiltaget15.  

I processen med at udvikle et tiltrækkende employer brand har employer brand 

afdelingen defineret to employer value propositions, som er de løfter, 

virksomheden afgiver til kommende medarbejdere. De to centrale employer 

value propositions i KMD er: 

• Karriereveje 

• Work-life balance 

KMD er med 3000 ansatte den største danskejede it-virksomhed og har derfor 

gode muligheder for at videreuddanne deres medarbejdere, samtidig med at 

intern jobrotation er en mulighed for fastholdelse af medarbejderne. En it-

udvikler kan for eksempel omskoles til ingeniør eller projektleder, hvis han 

eller hun ønsker dette. Der er således masser af muligheder for interne skift i 

virksomheden. Dette er grunden til, at KMD har valgt at brande sig overfor 

kommende og nuværende medarbejdere på netop karriereveje, den ene af de 

to employer value propositions.   

Den anden employer value proposition er work-life balance. KMD brander 

idag sig selv som værende en virksomhed, der giver plads til andet end 

arbejde. Medarbejderne har fleksible arbejdstider, og de bestemmer derfor 

selv, om de vil møde og gå tidligt for at undgå myldretrafikken. Størstedelen 

af medarbejdere har desuden mulighed for at arbejde hjemmefra. Denne 

fleksibilitet er med til at karakterisere KMD som en unik virksomhed i it-

branchen, da denne generelt har et lidt ”barsk” ry. Det er ikke ualmindeligt, at 

folk arbejder omkring 50 timer om ugen. Med denne employer value 

                                                
15 Ifølge Janus Sloth Petersen, maj 2008 
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proposition anvender KMD et unikt aspekt for at skille sig ud fra 

konkurrenterne.      

 

I employer branding afdelingen i KMD arbejdes der med forskellige tiltag for 

at tiltrække og fastholde medarbejderne. Internt i virksomheden ses dette, som 

nævnt, ved den store fokus på videreuddannelse af medarbejderne. KMD har i 

denne sammenhæng udviklet ”Graduate Business Program”, som er et etårigt 

uddannelses- og udviklingsprogram, der har til formål at rekruttere fremtidige 

ledere, analytikere med videre. Som regel er programmet bestående af 

omkring 20 personer, hvoraf næsten halvdelen er interne medarbejdere i 

KMD. KMD sørger altid for at promovere programmet internt før eksternt. 

 

I kampen om talenterne har KMD naturligvis også taget initiativer til at 

tiltrække arbejdskraft udefra. ”Business angels” er et nyt koncept, KMD har 

udviklet. Konceptet går ud på, at udvalgte medarbejdere bliver udnævnt som 

”business angel”. De tager ud til blandt andet konferencer og 

uddannelsesinstitutioner, hvor de promoverer virksomheden via deres historier 

om, hvordan det er at arbejde i KMD. En ”business angel” skal blandt andet 

besidde gode kommunikative evner og være en god rollemodel for 

virksomheden.  

Endelig har KMD, som andre virksomheder, udarbejdet en ”dusørordning”. 

Formålet med denne er at skaffe nye kandidater via de nuværende 

medarbejdere. Anbefales en person, som bliver ansat i KMD kvitteres der med 

10.000 kr. til den, som har anbefalet den nyansatte.  

Som det ses af ovenstående initiativer har employer branding strategien i 

KMD i høj grad indvirkning på virksomhedens medarbejdere. De inddrages i 

udvalgte projekter og har gode muligheder for selv at benytte initiativer som 

det omtalte ”Graduate Business Program” til selvudvikling. Udover at udvikle 

de nævnte tiltag har den forholdsvis nyetablerede employer branding afdeling 
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løbende skrevet artikler om deres tiltag til virksomhedens intranet. Formålet 

med artiklerne er at skabe fokus på de initiativer, som employer branding 

afdelingen tager samt at skabe gode historier og nyheder ud af initiativerne.  

 

Det lader til, at den nye strategi er kommet godt fra start, hvis vi ser på 

virksomhedens tal for ansøgere per stilling. I hele 2007 var KMDs gennemsnit 

5,1 ansøgere per stilling, men allerede i de første fem måneder af 2008 er dette 

gennemsnitstal steget til 12. Rent eksternt lader det derfor til, at KMD kan 

være med i den hårde kamp om it-medarbejderne. Derimod ligger KMDs 

personaleomsætning på cirka 8%, hvor den for tre år siden var under 3%. 

Dette er en af grundene til, at KMDs employer branding strategi har stor fokus 

på at fastholde nuværende medarbejdere. På trods af den stigende 

personaleomsætning er medarbejderne i KMD i høj grad tilfreds med deres 

arbejdsplads. Dette kunne ses af virksomhedens årlige 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der udarbejdes af konsulenthuset 

Rambøll Management. I efteråret 2007 var den overordnede tilfredshed blandt 

KMDs medarbejdere på 96%, hvilket er meget højt for sådanne undersøgelser. 

Hele 90% af medarbejderne havde svaret på undersøgelsen, hvorfor den må 

siges at have et validt grundlag.  
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Analyse 

 

”Argument is meant to reveal the truth, not to create it” 

 

Edward de Bono 
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Analyse 

I de indledende kapitler har vi nu sat den teoretiske og metodiske ramme for 

afhandlingen samt præsenteret vores casevirksomhed KMD. Vi vil nu tage fat 

på analysen, der bliver udarbejdet på baggrund af vores teoretiske fundament 

samt den indsamlede empiri, der består af fem dybdegående interviews med 

udvalgte medarbejdere i KMD. Analysen vil besvare afhandlingens 

problemformulering, hvilket vi vil gøre ved hjælp af de fire underspørgsmål, 

som blev præsenteret indledningsvis.  

 

En synlig strategi? 

Formålet med dette afsnit er at besvare det første af vores fire underspørgsmål, 

der lyder som følgende: 

 

Hvordan opfattes employer branding strategien internt af medarbejderne? 

 

Den overordnede problemstilling for denne afhandling har til formål at 

undersøge, hvordan en employer branding strategi påvirker medarbejdernes 

identitet og hvilke konsekvenser dette har. Derfor mener vi, at det er vigtigt at 

klarlægge medarbejdernes relation til og opfattelse af de tiltag, der er 

udarbejdet i forbindelse med employer branding strategien. På den måde kan 

vi vurdere, hvorvidt strategien påvirker deres identitet.  

 

Som klarlagt i det foregående afsnit om employer branding strategien i KMD 

arbejder employer branding afdelingen sammen med HR, marketing- og 

kommunikationsafdelingen.  

I magasinet ”Ledelse” (2008) udtaler Annika Krogh, employer brand manager 

i KMD, at en af employer branding funktionens vigtigste opgaver er, at de skal 

sikre, at KMDs værdier bliver udlevet på samtlige organisatoriske niveauer. 

Samtidig skal disse værdier gennemsyre alt, hvad der bliver sagt både i den 

eksterne kommunikation som for eksempel i stillingsannoncer, men også mere 
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konkret i det, de tilbyder nye medarbejdere, som oplever KMD indefra. 

Annika Krogh understreger ydermere, at employer brandet for alvor står sin 

prøve, når en ny medarbejder ansættes. Medarbejderne skal altså opleve, at der 

er en sammenhæng mellem det, der bliver sagt og lovet i ansættelsesprocessen 

og den måde, hvorpå de oplever virksomheden. Hvis der er 

uoverensstemmelse mellem det, medarbejderne var blevet lovet fra 

virksomhedens side til at begynde med og det, der reelt bliver udlevet, 

fungerer employer brandet ikke og risikoen for at medarbejderne forlader 

virksomheden forøges. 

  

En del af operationaliseringen af employer branding strategien i KMD går ud 

på løbende at synliggøre rekrutteringsprocesserne, udvælgelseskriterierne samt 

processerne for medarbejderudvikling. Udviklingsmulighederne og arbejdet 

med at skabe en bedre balance mellem arbejde og privatliv er blevet 

synliggjort og italesat via employer branding strategiens to employer value 

propositions: karriereveje og work-life balance. Annika Krogh forklarer, at 

KMD blandt andet bruger virksomhedens intranet til at synliggøre, hvilke 

muligheder KMDs medarbejdere har (Ledelse: 2008).  

 

Som udgangspunkt opfylder employer branding strategien i KMD de 

retningslinjer, som teoretikerne bag employer branding begrebet har opstillet. 

Ifølge Backhaus og Tikoo (2004) har en employer branding strategi sit 

primære formål i, at virksomhederne opbygger en attraktiv 

arbejdsgiveridentitet, som medarbejdere såvel som potentielle kandidater kan 

identificere sig med. Dette forudsætter, at virksomhedens værdier stemmer 

overens med de værdier, som medarbejderne tillægger sig selv.  

 

For at få indblik i, hvorledes socialiseringsprocessen omkring den nye 

employer branding strategi trives i KMD, spurgte vi de fem respondenter med 

de fiktive navne Arne, Bente, Carl, Dorthe og Erik16om de kendte til de to 

employer value propositions, og hvorledes de opfatter dem.  

 

                                                
16 Resuméer af interviews med de fem respondenter ses i bilag 1 til 5 
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Direkte adspurgt er der ingen af de fem respondenter, der kan nævne employer 

branding strategien i KMD. Da vi spørger Arne, om han kan nævne strategien, 

svarer han: 

 

Arne: ”Jeg burde jo nok vide noget om det, fordi jeg var til et foredrag 

med Annika her for nylig, men jeg kan sgu ikke huske det”. 

(Bilag 1, side 4) 

  

Respondenten Bente giver ligeledes udtryk for, at hun ikke kender til 

strategien.  

 

Bente: ”Jeg ved ikke, om jeg kender strategien som sådan, men jeg ved 

jo godt, at man gør noget – og vi har en employer manager Annika, og 

jeg er selv én af de her ”business angels”, som er en del af 

programmet, så jeg kender det godt, men jeg kender ikke sådan 

strategien. Jeg har ikke set den på skrift, men jeg ved udmærket, at 

man gør det.” 

(Bilag 2, side 1) 

 

Som Bente forklarer, kender hun ikke til den nøjagtige strategi for KMDs 

employer brand. Hun giver til gengæld indtryk af at have en fornemmelse af, 

hvad strategien indebærer. De øvrige respondenter kunne ligeledes bekræfte, 

at henholdsvis karriereveje og work-life balance bliver udøvet i vid 

udstrækning i KMD. Som eksempel på dette kan vi nævne respondenten Arne, 

som har været ansat i KMD i omkring et år. Arne anser work-life balance som 

en af de største personalegoder i virksomheden, men ikke som værende en 

strategi:  

 

Arne: Man kan sige, at én af de største personalegoder, vi har i KMD, 

det er jo, at vi har en 37-timers arbejdsuge med pauser. Og det er 

klart, at det betyder jo meget for –det betyder i hvert fald meget for 

mig, at jeg har tid til min familie også. Det er jeg rigtig glad for. Jeg 

tror ikke umiddelbart, at det er en udtalt strategi, sådan som jeg 

opfatter det, at man gør det. At man har den mulighed. Det kan så godt 
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være, at det ligger latent, at vi gør sådan og sådan. Det er så også fint 

nok, men som sagt jeg ser det som et personalegode. Jeg ser det ikke 

som en strategi.”    

(Bilag 1, side 5) 

 

Respondenten Erik, som har været ansat i KMD i omkring et halvt år, har slet 

ikke hørt om karriereveje:  

 

Erik: ”Det har jeg ikke set som en firmastrategi. Altså, jeg ser det ikke 

som en tilstedeværelse, hverken i min ledervirksomhed eller i 

dagligdagen i firmaet. Jeg oplever ikke, at det er et ønske”. 

(Bilag 5, side 8) 

 

I relation til karrierevejsstrategien udtaler respondenten Dorthe, at der er lagt 

et helt fast spor for, hvordan medarbejderne kan komme videre med deres 

karriere. På spørgsmålet om, hvorvidt det forventes af ledelsen, at 

medarbejderne skal følge disse spor, svarer Dorthe: 

 

Dorthe: ”Øh både/og, altså man kan sige, vi vil gerne have folk 

udvikler sig, (..) men vi har også nogle opgaver, hvor man kan sige, at 

det er rigtig fint, hvis de gerne vil sidde at nørkle med dem, fordi de 

typisk af andre vil blive opfattet som lidt kedelige”. 

(Bilag 4, side 6) 

 

Dorthes udtalelse tyder således på, at ledelsen i KMD som udgangspunkt 

gerne ser, at medarbejderne udvikler sig.  

 

I denne sammenhæng er det interessant at fremhæve Alvessons (2003) kritiske 

organisationsteori, der betegner det moderne menneske som værende 

manipuleret og konformistisk. Alvesson mener endvidere, at virksomheden 

kan udvikle en række idéer, der kan bruges som værktøjer til ledelseskontrol.  

Denne kritiske tilgang, som Alvesson (2003) anlægger, bliver ikke behandlet i 

employer branding teorien, som Backhaus og Tikoo (2004) fremstiller den. De 

lægger især vægt på, at medarbejderen identificerer sig selv i forhold til, 



 

 77 

7

7 
      77 

hvilke grupper de tilhører og befinder sig i. Når en virksomhed udarbejder et 

employer brand, vil medarbejderne dermed sammenligne dette med egen 

personlighed og værdier. På samme måde vil potentielle medarbejdere lettere 

kunne identificere sig med en virksomheds employer brand og dermed søge at 

blive medlem af organisationen, hvis de fornemmer, at de værdier, der er 

formuleret i employer brandet, stemmer overens med deres egen personlighed. 

Ifølge employer branding teorien er det vigtigt, at employer brandet 

indeholder nogle symbolske fordele, som medarbejderen og kommende 

kandidater kan relatere til, og at employer brandet udviser en karakteristika, 

som medarbejderen finder tiltrækkende og interessant (Backhaus & Tikoo, 

2004). 

 

Backhaus og Tikoo (2004) fremstiller employer branding som et positivt 

tiltag, der er til gavn for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Denne 

uproblematiske tilgang tager imidlertid ikke hensyn til, at strategien kan 

anvendes som ledelseskontrol, som Alvesson (2003) fremhæver.  

En overordnet forskel på de to teoretiske tilgange skal ses i teoriernes 

menneskesyn. Alvessons kritiske organisationsteori har basis i et marxistisk 

inspireret paradigme, der på den ene side opstiller virksomheden som 

magtmisbruger og på den anden side medarbejderen som den magtmisbrugte. I 

denne sammenhæng vil vi kritisere Alvesson (2003) for denne karikerede 

fremstilling af forholdet mellem virksomhed og medarbejder. Ydermere 

argumenterer Alvesson ikke for, hvorledes denne struktur er opstået.  Sagt 

med andre ord forudsætter Alvessons kritiske teori, at denne opdeling er et 

faktum.  

Backhaus og Tikoos (2004) employer branding teori har derimod et mere 

neutralt syn på mennesket, idet den giver udtryk for, at mennesket er 

autonomt, men samtidig forholdsvis ukritisk.  

Ud fra et kritisk organisationsteoretisk perspektiv vil strategien, karriereveje, 

være en form for værktøj til ledelseskontrol, selvom employer branding 

teorien, som Backhaus og Tikoo (2004) fremstiller den, som udgangspunkt 

ikke synes at have til hensigt at være kontrollerende.  
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Som nævnt indledningsvis anvender KMD i stor udstrækning virksomhedens 

intranet ”MitKMD” til at gøre opmærksom på nye employer branding tiltag. 

Ud fra de afholdte interviews kan vi konstatere, at medarbejderne er 

opmærksomme på disse tiltag, som eksempelvis kunne være et traineeforløb i 

virksomheden. Respondenten Arne nævner blandt andet, at medarbejderne 

ofte kan læse om nye kurser og lignende på intranettet ”MitKMD”: 

 

Arne: ”...Jeg synes, at de gør enormt meget for at promovere det på 

vores intranet, at nu er muligheden for dét og dét og dét og dét hold 

kan starte op, og nu starter der et trainee-hold indenfor det område, og 

søg dét, hvis du har lyst, og det synes jeg, de er enormt gode til...”   

(Bilag 1, side 5)  

 

Respondenten Bente, som har været ansat i KMD igennem ni år, er meget 

positiv overfor de nye udviklingsmuligheder, der ifølge hende kun er kommet 

for sent. Hun fortæller ydermere, at hun tidligere kunne se mange kollegaer 

skifte job, fordi muligheden for intern jobrotation ikke var til stede i 

virksomheden. Hun understreger i denne sammenhæng fordelen ved at 

omskole interne medarbejdere, som kender virksomheden og alle dens 

komplekse systemer samt forretningsgange, hvilket ville tage lang tid for en 

ny medarbejder at sætte sig ind. 

 

Bente: ”Jeg synes, at det her med at man kan få mulighed for at 

udvikle sig og blive uddannet i virksomheden, skifte karriere, det synes 

jeg, at det er da kun for sent, at det er kommet. Så det synes jeg da er 

meget positivt, fordi vi har set mange gode kollegaer, som har skiftet 

job, fordi de ikke har kunnet få opfyldt de her ønsker, de har haft…” 

(Bilag 2, side 5) 

 

Dorthe: ” Som projektleder er der lagt et helt fast spor for, hvordan 

man kan komme videre, øh og det er rigtig godt.. det betyder også 

rigtig meget for mit netværk på tværs af KMD øh, og det samme får 

ledere”.  

(Bilag 3, side 6) 
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Vi har konstateret, at respondenterne overvejende opfatter 

karrierevejsstrategien positivt. Imidlertid vil vi inddrage den kritiske 

organisationsteori i diskussionen af, hvorvidt en sådan strategi udelukkende er 

til medarbejdernes fordel.  

Vi er af den overbevisning, at en employer branding strategi, med dens ellers 

meget attraktive løfter til medarbejderne, ikke udelukkende er udarbejdet for 

at tilfredsstille medarbejderne. Den er snarere et værktøj, der kan sikre 

virksomheden fremtidig økonomisk vækst, som Mosley og Barrow også 

fremhæver (2005).  

En satsning på karrierevejsstrategien gavner KMD, da den øger 

sandsynligheden for, at medarbejderne bliver i virksomheden, hvilket i sidste 

ende betyder færre omkostninger til rekruttering af nye medarbejdere. Det er 

derfor i enhver virksomheds interesse, at flest mulige medarbejdere 

videreuddanner sig og finder nye udfordringer internt i virksomheden.  

Blandt de fem respondenter, vi interviewede, var det kun Dorthe, der gav 

udtryk for, at der er en form for fastlagt karrierespor i KMD. De øvrige 

respondenter gav ikke udtryk for, at der fra KMDs side er pres på 

medarbejderne hvad angår uddannelse og faglig udvikling. Som vi vil komme 

ind på i de følgende analyseafsnit, kan vi dog udlede, at employer branding 

strategien i KMD ikke alene har en positiv, men også en negativ indvirkning 

på medarbejderne. 

 

I relation til work-life balance strategien i KMD har vi kunnet udlede, at 

medarbejderne kender til den i praksis via tiltag som hjemmearbejdsplads 

samt det faktum, at der i KMD er en 37-timers arbejdsuge. Vi vil senere 

diskutere konsekvenserne ved medarbejdernes mulighed for at arbejde 

hjemmefra. I denne diskussion vil vi på ny inddrage den kritiske 

organisationsteori (Alvesson, 2003).  

Delkonklusion 

Vi har ud fra de fem interviews kunnet konstatere, at medarbejderne i KMD 

opfatter employer branding strategien som et overvejende positivt tiltag.  
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Direkte adspurgt kunne respondenterne ikke nævne employer branding 

strategien. Imidlertid kender de til strategiens praktiske tiltag som 

hjemmearbejdsplads, business angels og dusørordningen. På trods af at 

respondenterne ikke konkret kunne nævne strategien eller ikke opfatter den 

som en strategi, kunne de i vid udstrækning bekræfte, at karriereveje og work-

life balance praktiseres i KMD.  
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Et magtfuldt match 

I dette afsnit vil vi besvare afhandlingens andet underspørgsmål, der lyder som 

følger:  

 

Hvordan indvirker begrebet person-organization fit på medarbejdernes 

identitetsregulering?  

 

Formålet med employer branding er, som skildret i teoriafsnittet, at en 

virksomhed formår at bygge en identificerbar og unik arbejdsgiveridentitet, 

hvilket skaber en enestående og attraktiv arbejdsplads. Når en virksomhed 

udarbejder et employer brand, vil medarbejderne sammenligne dette med egen 

personlighed og værdier, hvilket i bedste fald skaber en større tilknytning til 

arbejdspladsen (Backhaus & Tikoo, 2004).  

På samme måde vil potentielle medarbejdere lettere kunne identificere sig 

med en virksomheds employer brand og dermed søge at blive medlem af 

organisationen, hvis de fornemmer at de værdier, der er formuleret i employer 

brandet, stemmer overens med deres egen personlighed (Barrow, 2005).  

 

Ifølge employer branding teorien (Backhaus & Tikoo, 2004) spiller 

menneskers følelsesmæssige tilknytning til employer brandet ind, når det 

handler om at skabe et solidt employer brand. Som nævnt i vores teoriafsnit, 

opstår denne tilknytning i den tilfredsstillelse, medarbejderen opnår fra den 

samlede oplevelse på arbejdspladsen. Dette inkluderer den tilfredsstillelse, de 

opnår gennem de opgaver, de løser og de mål, de når, samt hvorvidt de føler 

sig værdsat af deres kollegaer. Den tilfredsstillelse og tro de har på 

virksomhedens kvalitet, vision og værdier er ligeledes altafgørende. I arbejdet 

med employer branding må arbejdspladsen således formå at matche 

medarbejdernes forventninger, værdier, personlighed og behov med det 

employer brand image, virksomheden tegner. Med andre ord skal der være et 

match mellem medarbejdernes og organisationens værdier. Dette match kaldes 

person-organization fit.  
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Hos KMD er de to employer value propositions i employer branding strategien 

som tidligere nævnt karriereveje og work-life balance. De to employer value 

propositions bliver anvendt internt på et praktisk niveau, ligesom i den 

eksterne kommunikation som eksempelvis i stillingsopslag, når virksomheden 

søger at tiltrække nye kandidater. Dette giver såvel potentielle som nuværende 

medarbejdere mulighed for at sammenligne KMDs arbejdsgiveridentitet med 

deres egen personlighed og værdier.  

 

I interviewet med Erik, som har været ansat i seks måneder, spurgte vi ham, 

hvad der havde tiltrukket ham i stillingsannoncen fra KMD. Til dette svarede 

han:  

 

Erik: ”Der var fokus på menneskelige værdier i en teknisk foranderlig 

hverdag, og fordi der var et væsentligt fokus på det, at ens 

menneskelighed og privatliv blev respekteret og anerkendt”.  

(Bilag 5, side 1) 

  

Erik fortalte i den forbindelse, at det for ham er meget vigtigt at have tid til sit 

privatliv. Denne udtalelse viser, hvordan Erik har kunnet identificere sig med 

den ene af de to employer value propositions i KMDs employer brand, og at 

denne identifikation var en væsentlig faktor, der fik ham til at søge stillingen.  

 

Respondenten Bente er et eksempel på en medarbejder, som i høj grad føler, at 

hendes egne værdier stemmer overens med de værdier, der udtrykkes i KMD. 

 

S: ”Du føler, at mange af de værdier, som er her i KMD, de stemmer 

egentlig overens med den person, du er?” 

B: ”Ja det synes jeg. Altså bortset fra det innovative ik? Så synes jeg, 

at det gør det.” 

(Bilag 2, side 6) 

 

Også Dorthe udtaler, at KMDs værdier passer godt til hendes egen 

personlighed: 
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S: ” Hvordan synes du KMDs værdier passer på dig selv som person, 

altså passer du til de værdier?” 

D: ” Til KMDs værdier?” (..) ”Ja det gør jeg, ja det er også nogle 

værdier, jeg kan identificere mig med og nærvær synes jeg er rigtig 

vigtigt. (..) Ja det er ord, jeg sagtens kan sætte på mig selv.” 

(Bilag 4, side 6) 

 

Baseret på ovenstående citater udleder vi, at der er et fit mellem 

medarbejderne og KMD, hvilket, ifølge de overordnede teorier om employer 

branding (Backhaus & Tikoo, 2004), er en vigtig faktor for at opnå succes 

med employer brandet. Respondenterne synes at være tilfredse med deres 

arbejde, den kultur og den tone, der florerer i virksomheden. Som vi vil 

uddybe nærmere i næste afsnit ”Når værdierne vægter”, kan størstedelen af 

respondenterne identificere sig med virksomhedens værdisæt.  

 

Selvet i organisationen 

Vi har kunnet konstatere, at der eksisterer person-organization fit mellem 

nogle af vores respondenter og KMD. Hvordan indvirker dette på identiteten? 

Et vigtigt aspekt af identitet er den sociale identitet, som er opfattelsen af 

selvet som tilhørende en bestemt kategori eller gruppe. Selvet dannes ligeledes 

af den personlige identitet, som er de egenskaber, en person tillægger sig selv 

(Alvesson & Björkman, 1992). Den sociale identitet kan for eksempel dannes 

på arbejdspladsen i kraft af de interaktioner, der eksisterer blandt 

medarbejderne.  

Under vores interviews har vi observeret, at to af respondenterne er særligt 

positive overfor den ene employer value proposition, work-life balance. Denne 

proposition har en interessant indvirkning på de to respondenters personlige 

identitet. Under interviewet med Bente, som arbejder i et åbent 

kontorlandskab, fortalte hun os for eksempel, at hun fast benytter sin 

hjemmearbejdsplads én gang ugentligt og beskriver denne mulighed som ”helt 

nødvendig” for hendes arbejde. Dette skyldtes, at Bente har brug for at kunne 

arbejde udenfor det meget støjende kontor engang imellem. 
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B: ”Jeg arbejder selv hjemme som regel en dag om ugen.” 

S: ”Og det synes du er rart?” 

B: ”Det synes jeg faktisk er nødvendigt, når man sidder i de der 

storrumskontorer. Vi sidder jo i en filet ovre i Nord-bygningen, som er 

beregnet til 70 mennesker. Nu har man proppet 80 ind, og der skal 

laves plads til 100 mere – ikke på den filet, men i hele det store hus 

derovre. Så det er krævende at sidde der, fordi der er hele tiden 

forstyrrelser” 

(Bilag 2, side 2) 

 

Respondenten Dorthe er enig med Bente på dette punkt. Hun fortæller, at den 

gode balance mellem arbejdsliv og privatliv er en af grundene til, at hun har 

været i virksomheden siden 2001. I forlængelse af dette fortæller hun, at hun 

ikke ville have takket ja til sin nuværende chefstilling, hvis hun ikke havde 

haft mulighed for at benytte sig af hjemmearbejdspladsen. Uden denne ville 

hun ikke kunne få sin hverdag, som alenemor til tre børn, til at hænge 

sammen: 

 

D: ”(...) for mig er det meget vigtigt og også en væsentlig grund til, at 

jeg har været i KMD i så mange år, at jeg kan få det til at hænge 

sammen med mit privatliv.. også fordi at jeg har meget brug for at 

have et godt og stærkt netværk, og det skal der være tid til at pleje (..) 

jeg har det godt med hjemmearbejdspladsen, og det bruger jeg typisk 

til at arbejde om aftenen også fordi, jeg skal hjem og hente børn, og så 

bruger jeg ofte en 2 – 3 timer på at arbejde om aftenen.” 

S:”Så du arbejder tit hjemme om aftenen?” 

D:” Ja det gør jeg. Også fordi jeg er alene med 3 unger, og det giver 

en vis afhængighed, for jeg vil ikke have, at de er 100 timer i 

institution om ugen”.  

(Bilag 4, side 2) 

 

Ud fra interviewet med Dorthe kunne vi fornemme, at hun er en person med 

en stærk moderidentitet. Dorthe er alene med sine tre børn og understregede i 
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denne sammenhæng, at hun ikke ønsker, at hendes børn skal tilbringe ”100 

timer i institution om ugen”. I og med at Dorthe har mulighed for selv at 

planlægge hvor og hvornår, hun klarer sine arbejdsopgaver som mellemleder, 

og hvornår hun bruger tid på sin familie, formår hun at skabe et samspil med 

sin personlige identitet som moder og sin sociale identitet som chef for en 

gruppe medarbejdere. Overført på identitetsbegrebet formår Dorthe via work-

life balance at segmentere og ordne sine omgivelser og at lokalisere sig selv 

socialt i KMD.  

Ovenstående er eksempler på at de elementer, som KMD lægger vægt på i 

deres employer value proposition work-life balance, stemmer overens med 

nogle af Bente og Dorthes egne værdier og personlighed, hvorfor vi formoder, 

at der er et godt fit mellem disse medarbejdere og KMD. Det er interessant at 

belyse, hvordan employer branding strategien har indflydelse på Dorthes 

privatliv og personlige identitet. Strategien er dermed ikke kun et aspekt, der 

får indflydelse på Dorthes arbejdsliv, men også en faktor, der har indvirkning 

på hendes privatliv. I hendes tilfælde på en positiv måde, idet hun formår at 

opretholde sin moderidentitet.  

 

Som klarlagt i afhandlingens teoriafsnit definerer Hatch og Schultz (2000) 

begrebet organizational identity som måden, hvorpå medlemmer af en 

organisation opfatter og forstår, ”hvem vi er, og hvad vi står for som 

organisation”. Organizational identity bygger på social identitetsteori, som 

advokerer for, at social interaktion er den proces, hvori den individuelle 

identitetsdannelse foregår. Sagt med andre ord påvirkes den individuelle 

identitetsdannelse af måden, hvorpå hver enkelt medarbejder opfatter 

organisationen og dennes værdier. I og med at medarbejderne i KMD giver 

udtryk for at kunne identificere sig med KMDs værdier, formoder vi, at dette 

er tilfældet, fordi disse værdier stemmer overens med medarbejdernes 

selvopfattelse.  

Hvis vi stiller organizational identity op imod person-organization fit, er det 

interessant at belyse, at organizational identity har fokus på den kollektive 

opfattelse af organisationen, hvorimod person-organization fit er noget mere 

indskrænkende i sin tilgang, idet begrebet foreskriver, at der skal være et 

match mellem virksomhed og medarbejder. Organizational identity giver 
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individet mere frihed til at have sin egen personlige identitet ved siden af 

organisationen, selvom den sociale interaktion i virksomheden spiller ind på 

den individets identitetsdannelse. Derimod opfatter vi person-organization fit 

som en størrelse, der har tendens til at låse medarbejderen fast i en bestemt 

rolle på grund af ønsket om et match. Person-organization fit er således mere 

styrende i sin tilgang til individet. 

 

Identitetsændring  

Når det handler om medarbejdernes identitet, er det interessant at undersøge, 

hvorvidt medarbejdernes opfattelse af dem selv, ”selvet”, har ændret sig i takt 

med, at identifikationen med virksomheden er opstået, eller om 

medarbejdernes egenopfattelse på forhånd passede til KMD.  

 

Work-life balance skaber for medarbejdere som Dorthe, der som alenemor har 

frihed til at tilrettelægge sin egen hverdag, mulighed for at opretholde hendes 

moderidentitet i samspil med hendes identitet som mellemleder. Work- life 

balance gør det hermed muligt for Dorthe at kombinere to forskellige roller. 

Dorthes tilfælde giver os anledning til at formode, at hendes oprindelige 

identitet har mulighed for at eksistere i samspil med hendes arbejde som 

mellemleder.  

 

Det er imidlertid ikke altid tilfældet, at medarbejderne formår at kombinere 

arbejdsliv og privatliv på en sådan måde, at det undgår at påvirke opfattelsen 

af ”selvet” og den identitet, medarbejderen har uden for arbejdspladsen. 

Når vi vender tilbage til Bente, der beskrev hjemmearbejdspladsen som ”helt 

nødvendig” for hendes arbejde, er det i denne sammenhæng interessant at 

belyse, at Bente stort set altid er online med KMDs net, når hun er hjemme.  

 

B: ”Jamen der har jeg jo min hjemmearbejdsplads. Jeg kan connecte, 

og det er jeg stort set...” 

S: ”Gør du det?” 

B: ”Ja ja, det er jeg jo stort set næsten hele tiden” 
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(Bilag 2, side 2) 

 

Bente fortalte os ydermere, at hun nogle gange får dårlig samvittighed over 

noget arbejde, der ikke er blevet færdig og dermed benytter muligheden for 

at arbejde i sin fritid. Herudover kunne Bente fortælle, at hendes mand ofte 

klager over, at hun ikke er god nok til at skille arbejde og fritid ad. 

 

Bente: ”Men selvfølgelig kan det tage overhånd, fordi så synes man 

lige, at man lige må tjekke og sådan noget ikke? Men det synes jeg, at 

jeg er rimelig god til. Min mand synes måske ikke, at jeg er så god til 

det… ha ha. Han synes nogle gange, at jeg burde slukke…” 

(Bilag 2, side 3) 

 

Som tidligere nævnt, skal employer brandet matche medarbejdernes værdier 

og personlighed, hvilket skaber person-organization fit medarbejder og 

virksomhed imellem. 

 

Vi ser en employer branding strategi som en form for social praksis, der opstår 

som følge af en række diskursive praksisser. I denne sammenhæng er det 

interessant at inddrage Alvesson og Willmott (2001/02), der fremhæver, at 

ledelsen i en organisation kan være med til at regulere en medarbejders 

identitet, når de introducerer nye diskursive praksisser, som work-life balance 

implicerer. Vi må imidlertid formode, at når KMD udarbejder work-life 

balance som en del af deres employer brand strategi, er det fordi, ledelsen 

mener, at dette er en service for medarbejderne, der skal hjælpe dem til at 

opretholde en meningsfuld balance mellem privat- og arbejdsliv. Ikke desto 

mindre kan vi via Bente eksemplificere, at strategien får den modsatte effekt, 

når en medarbejder ikke er i stand til at skille arbejde og privatliv ad. I Bentes 

tilfælde skaber den høje grad af fit med KMD altså et resultat, der går ud over 

hendes familieidentitet.  

 

Respondenten Erik er et andet eksempel på en medarbejder, der har oplevet en 

ændring i sin identitet. Erik har været ansat i KMD i seks måneder og gik ind i 

virksomheden med den overbevisning, at han ville komme til at arbejde 
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omkring 37 timer ugentligt. Dette har imidlertid ikke været tilfældet. Erik 

arbejder i dag 45 timer om ugen mod 37 timer, da han blev ansat.  I denne 

sammenhæng fortæller Erik, at han om fem år regner med at arbejde 55 timer 

ugentligt. Den forventning, Erik havde til sin arbejdsbyrde, da han blev ansat i 

KMD, har altså ikke stemt overens med virkeligheden: 

 

Erik: ”Jeg havde faktisk planlagt at holde mig meget stramt til en 37 

timers arbejdsuge og ikke arbejde mere, fordi jeg netop værdsætter 

meget mit privatliv. Og det var en af de ting, jeg netop så i 

ansøgningen (..) men nu er jeg jo ikke på sådan en fast tidskontrakt, så 

i teorien skal jeg jo lave mine projekter færdige..”   

(Bilag, side 4) 

 

Ud fra ovenstående citat eksemplificerer vi, at Erik blandt andet blev tiltrukket 

af KMD som arbejdsgiver, fordi der var mulighed for at opretholde en 

fornuftig balance mellem privat- og arbejdsliv. Under interviewet kunne Erik 

fortælle, at hans identitet har ændret sig, siden han blev ansat i KMD. Dels 

fordi han har fået et større ansvar som projektleder, end han har været vant til, 

og dels fordi hans arbejde i dag fylder mere, end tidligere: 

 

S: ”Føler du din identitet har ændret sig, siden du er startet i KMD?” 

E: ” Ja, det er jeg blevet nødt til, fordi jeg er blevet mellemleder for 

første gang i mit liv. (..) Når du er projektleder i KMD, har du 

personaleansvar, og her er der en anden vægt i virksomheden omkring 

det at være projektleder. (..) Det gør, at jeg har en anden 

indgangsvinkel til det. (..) Så ja, jeg har blevet nødt til at ændre mig.. 

meget.” 

(Bilag 5, side 3) 

 

Når vi fører disse udsagn over på identitetsbegrebet, som Hatch og Schultz 

(2004) ser det, leder det os til at forvente, at Erik har fået en ny 

mellemlederidentitet i kraft af det nye ansvar og det, at han arbejder mere end 

planlagt. Samtidig har Eriks sociale identitet ændret sig, siden han er blevet 

mellemleder i KMD.  Vi mener, at det er virksomheden, der ubevidst ligger 



 

 89 

8

9 
      89 

bag denne ændring hos Erik. Ligesom det var tilfældet hos Bente, ser vi her et 

eksempel på, at work-life balance har en uforudset konsekvens, eftersom disse 

medarbejdere arbejder mere og har mindre tid til privatlivet.  

Der kan være en risiko for, at dette på sigt vil komme til at gå ud over 

arbejdsmotivationen, og hvis dette sker, er det ikke sikkert, disse medarbejdere 

vil blive i virksomheden. Dette linker vi til Barrow og Mosley (2005), der 

påpeger, at de løfter, virksomheden afgiver, skal leve op til medarbejdernes 

forventninger. Hvis denne psykologiske kontrakt brydes, er der risiko for, at 

medarbejderne forlader virksomheden. I så fald har employer branding 

strategien ikke levet op til sin hensigt med at fastholde medarbejderne, hvilket 

sker som følge af en ubevidst identitetsregulering. 

 

En effektiv diskurs 

Den anden employer value proposition, KMD har formuleret i deres employer 

brand strategi, er karriereveje. Vi mener, at det med dette tilbud umiddelbart 

er sværere at opnå et fit med alle medarbejdere, eftersom det i en organisation 

langt fra er alle, der har behov for og lyst til at videreuddanne sig. Dette behov 

hænger ofte sammen med, hvor en person er i sit liv og i sin karriere samt 

personens alder. Blandt de interviewede kunne vi konstatere, at Bente og 

Dorthe havde benyttet sig af muligheden for at videreuddanne sig inden for 

KMD, mens de tre mandlige respondenter ikke havde gjort brug af dette 

tilbud. 

 

En af de store udfordringer på jobmarkedet i dag er, at der er en stigende 

tendens til, at medarbejdere bliver kortere tid i samme virksomhed. I dag er 

det ikke unormalt at skifte arbejdsplads hvert tredje år17. Derfor står 

virksomhederne over for en stor udfordring, når det handler om at fastholde 

medarbejderne, hvorfor det er naturligt, at KMD vælger at fokusere på, hvad 

de kan gøre for at fastholde de nuværende medarbejdere. På trods af dette 

                                                
17 Ifølge chefkonsulent hos Dansk Erhverv Anita Rosenstand er den nye ”generation Y” 

kendetegnet ved, at deres gennemsnitlige ansættelsesperiode i virksomheden kun er på tre år 

(Insider Hint No 1, 2008: 2).  
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sætter vi spørgsmålstegn ved, hvorvidt karriereveje er for stift et tiltag, da det 

er svært at putte alle medarbejdere ind i samme karriereorienterede kasse. Det 

kan således være svært at opnå et fit med alle medarbejdere på dette punkt.  

 

Imidlertid er det svært at undgå, at der i KMD opstår en karrierediskurs18, 

fordi virksomheden bruger karriereveje som en del af deres employer 

branding strategi. Diskursen opstår således implicit som følge af den 

italesættelse, der har været af employer value propositionen for eksempel på 

intranettet og i de tiltag, der er gjort for at udføre strategien.  

Ifølge Alvesson og Willmotts (2001/02) kritiske organisationsteori er det 

vigtigt at stille sig kritisk overfor sådanne indlejrede diskurser, fordi de skaber 

en bestemt identitet i virksomheden. I denne sammenhæng understreger 

Alvesson og Willmott (2001/02), at sådanne diskurser er en måde, hvorpå en 

virksomhed skaber organisationskontrol, fordi diskurserne er forbundet med 

en række positive konnotationer. Bestemte diskurser får indflydelse på, 

hvorledes medarbejderne opfatter arbejdspladsen som en helhed. I denne 

sammenhæng vil vi kritisere employer branding teorien for ikke at tage højde 

for de konsekvenser, som strategien risikerer at medføre.  

Når ledelsen i KMD stræber efter at integrere en employer value proposition 

som karriereveje via italesættelse af denne strategi, risikerer de ufrivilligt at 

skabe en karrierediskurs. Vi formoder, at medarbejdere, som er mindre 

karrieremindede, kan opfatte en sådan diskurs som skræmmende. Derved er 

der risiko for, at medarbejderen tilpasser sig denne diskurs grundet en form for 

pres fra ledelsen om en bestemt adfærd.  Et sådant pres omtaler Alvesson og 

Willmott (2001/02) som en af de måder, hvorpå virksomheden kan regulere 

medarbejdernes identitet. Metoden kaldes ”providing a specific vocabulary of 

motives” og tager sit udgangspunkt i de diskurser, som virksomheden 

anvender for at eksplicitere, hvad der er vigtigt og naturligt for medarbejderne 

at gøre. På KMDs intranet kommer karrierediskursen tydeligt til udtryk i 

virksomhedens personaleudviklingspolitik: 
                                                
18 Når vi i denne afhandling benytter begrebet ”diskurs”, forstår vi det ud fra et sociologisk 

perspektiv, hvor diskursen er en institutionel funderet måde at tænke på. Diskurs er hermed en 

social ramme, som er defineret af de ordvalg, man har foretaget. Det vil med andre ord sige, at 

man med de valgte ord skaber nogle konnotationer, der går i en bestemt retning.    
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”Enhver medarbejder har krav på en personlig udviklingsplan til at 

understøtte personlige og virksomhedsmæssige mål. Og 

medarbejderen har pligt til at sætte og gennemføre nye 

udviklingsmål”. 

 

” KMD beskriver løbende en række karriereveje, der synliggør krav og 

muligheder”. 

(Bilag 8, side 3) 

 

Det er ikke kun på intranettet, at karrierediskursen er fremtrædende. Under 

vores interviews fornemmede vi, at medarbejderne også er præget af den. Vi 

fik det indtryk, at medarbejderne føler, at karriere og uddannelse er vægtet 

højt i KMD:  

 

Dorthe: ” Som projektleder er der lagt et helt fast karrierespor for, 

hvordan man kan komme videre, og det er rigtig godt.. og det samme 

får lederne.”  

(Bilag 4, side 6) 

  

Carl: ”Jeg tror, at der er rigtig mange medarbejdere, som har stor 

gavn af at være i sådan en type virksomhed her. Det må være et godt 

sted at starte sin karriere op, fordi man får tilbudt rigtig meget 

uddannelse.” 

(Bilag 3, side 4) 

 

Arne: ” Jamen jeg vil sige, at en af de ting, som jeg umiddelbart synes 

er det bedste ved KMD, det er, at man har enormt mange muligheder 

for karriereveje. Og jeg har også en følelse af, at det er noget, man 

vægter. En ting er selvfølgelig, at man bare har sagt ’det er en 

strategi, vi har, og det er noget, som der skal være mulighed for’ og så 

i øvrigt ikke gør noget ved det. Men jeg føler rent faktisk, at man gør 

noget ved det...” 

(Bilag 1, side 4) 
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Som det ses af ovenstående er det tydeligt, at der eksisterer en karrierediskurs 

hos KMD, som ikke alene giver muligheder, men også opstiller krav til 

medarbejderne.   

Indførelsen af employer branding strategien: karriereveje i KMD kan siges at 

være et godt værktøj i rekrutteringsprocessen, idet en ansøger kan tage stilling 

til, hvorvidt vedkommende kan identificere sig med karrierediskursen og de 

krav, der opstilles fra KMDs side. Omvendt mener vi, at der er en risiko ved at 

implementere en sådan employer branding strategi. Medarbejdere, der har 

været ansat i virksomheden inden strategien blev indført, kan blive påvirket af 

den nye diskurs og dermed føle sig presset til at ændre deres identitet for at 

kunne deltage i karrierediskursen og leve op til de krav, som KMD stiller.  

 

Når påvirkning fører til regulering 

I denne sammenhæng er det interessant at inddrage begrebet identity 

regulation, som ifølge Alvesson og Willmott (2001/02) er et resultat af 

organisationskontrol. Identity regulation er et begreb, der indbefatter de 

sociale praksisser, som indvirker på en persons identitetsdannelse. De sociale 

praksisser kan være ledelsesindførte strategier i virksomheden, for eksempel 

en employer branding strategi.  

I KMD har employer branding strategien mundet ud i karriereveje, og som vi 

har identificeret i KMDs interne kommunikation såvel som i vores empiri, er 

der opstået en karrierediskurs omkring dette tiltag.  

Vi formoder, at medarbejdernes identitet vil blive påvirket af en praksis som 

karriereveje. I tråd med dette inddrager vi Giddens, som mener, at identitet 

dannes ud fra sprog, symboler og værdier i interaktion med andre mennesker 

samtidig med, at ubevidste processer også har indflydelse på dannelsen af en 

persons identitet (Alvesson & Willmott, 2001/02 / Giddens, 1991). Denne 

påvirkning vil være med til at ændre medarbejdernes identitet set på den måde, 

at nogle medarbejdere, der ikke nødvendigvis har lyst til at søge nye 

udfordringer via videreuddannelse, vil gøre det alligevel. En sådan 

identitetsregulering skyldes, at medarbejderne ønsker at være en del af den 
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karrierediskurs, der er opstået samtidig med, at det vil give dem mulighed for 

at beholde et højt fit mellem deres egen og virksomhedens identitet. Disse 

medarbejderes identitet vil således blive skubbet i en retning, der er mere 

karriereorienteret, end den var oprindeligt.  

 

Delkonklusion 

I dette afsnit har vi behandlet employer branding begrebet person-

organization fit  i henhold til medarbejdernes identitetsregulering. Som 

klarlagt indledningsvis omhandler begrebet person-organization fit det match, 

der opstår mellem medarbejdernes og organisationens værdier. Hos KMD 

synes dette match at eksistere i høj grad. Men ud fra vores interviews har vi 

konstateret, at det i nogle tilfælde har en negativ effekt, når det omtalte fit er så 

højt, at det indvirker på medarbejdernes identitetsregulering på en sådan måde, 

at arbejdet bliver dominerende og får indflydelse på medarbejderens 

personlige identitet. 

Vi har ligeledes observeret, at en employer branding strategi medfører 

bestemte diskurser i en virksomhed. Sådanne diskurser risikerer at skabe et 

pres på medarbejderne, der efterfølgende søger at ændre deres identitet, idet de 

stræber efter at beholde det gode fit med virksomheden. Employer branding 

strategien og begrebet person-organization fit styrer dermed medarbejderne i 

en bestemt retning, hvilket vil få konsekvenser på længere sigt, da 

virksomheden risikerer at ende med en medarbejderstab, der alle ligner 

hinanden. I værste fald vil nogle medarbejdere forlade virksomheden, fordi det 

store arbejdspres bliver for meget for dem. Hvis employer branding strategien 

skal formå at virke efter hensigten, er det derfor vigtigt, at visse diskurser ikke 

bliver for dominerende, da de dermed regulerer medarbejdernes identitet.  
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Når værdierne vægter 

 

Formålet med dette afsnit er at besvare denne afhandlings tredje 

underspørgsmål, som lyder som følger: 

 

Hvilken betydning har identifikation med en virksomheds værdier på 

medarbejdernes identitet? 

 

I forlængelse af det foregående afsnit vil vi diskutere og analysere, hvorvidt 

medarbejderne i KMD identificerer sig med virksomhedens værdier, og 

hvilken betydning denne identifikation kan have. Hernæst vil vi diskutere, 

hvorvidt en identifikation med virksomhedens værdier samt opfattelsen af 

KMDs image kan påvirke identiteten hos medarbejderne. Afslutningsvis vil vi 

inddrage begrebet employer brand equity i relation til værdier.  

 

Jeg er KMDer  

Som klarlagt i forrige afsnit er en af employer branding strategiens 

fornemmeste opgaver at skabe person-organization fit mellem medarbejderne 

og virksomheden, hvilket blandt andet sker, når medarbejderen identificerer 

sig med virksomhedens værdier.   

Ifølge Cheney (2004) definerer individer sig selv efter den virksomhed, de 

arbejder i. Identifikationen med virksomheden sker, idet medarbejderne tager 

virksomhedens ideologier, mission og værdier til sig. Cheney udtrykker det 

således: 

 

”Organizational identification occurs when “an individual’s beliefs 

about his or her organization become self-referential or self-defining”. 

When organizational members identify with their workplace, they 

define themselves in terms of the organization; they internalize its 

mission, ideology, and values, and they adopt its customary ways of 

doing things.”  
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(Cheney, 2004: 114) 

 

Cheney understreger derved, at medarbejderne definerer sig selv og dermed 

deres identitet ud fra de værdier, som er defineret i virksomhedens 

værdigrundlag. Som tidligere nævnt i analysen er en af employer branding 

funktionens vigtigste opgaver, at KMDs værdier skal gennemsyre al 

kommunikation i virksomheden såvel eksternt som internt. Dette giver os 

anledning til at forvente, at KMDs employer branding strategi vil få 

indflydelse på medarbejdernes identitet. Hvis medarbejderne i KMD lader 

værdierne få en central rolle i deres selvdefinition, formoder vi, at en 

employer branding strategi får indflydelse på medarbejdernes identitet. Hatch 

og Schultz (2000) arbejder ligeledes med begrebet identifikation under navnet 

”identification with an organization”, der defineres som følgende:  

   

”The degree to which a member defines him- or herself by the same 

attributes that he or she believes define the organization.”  

(Hatch & Schultz, 2000: 15) 

 

Under indsamlingen af afhandlingens empiri tog en vigtig del af de fem 

interviews udgangspunkt i, hvordan medarbejderne ville karakterisere KMD. 

Respondenterne tog stilling til en række adjektiver, som kunne beskrive KMD: 

nærværende, innovativ, stressende, ansvarlig, gammeldags, ærlig og åben, 

ufleksibel, kompetent, engageret, initiativrig, ambitiøs, mangfoldig, hierarkisk, 

fleksibel og værdiskabende. Ud fra interviewene kunne vi konstatere, at der 

var en høj grad af identifikation med værdierne i KMD.   

Da vi spurgte Erik om KMD passer til hans personlighed, svarede han for 

eksempel: 

 

Erik: ”Rigtig godt. Jeg elsker mit arbejde. Jeg synes, det er super fedt, 

og jeg synes, det passer godt til mig. Hvis jeg går tidligt på onsdag, så 

er det helt i orden, så det er det der frihed under ansvar, og det er ret 

fedt.” 

(Bilag 5, side 8) 
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Arne udtaler for eksempel, at medarbejderne i KMD er meget kompetente, 

hvilket er en af de fem værdier i virksomheden. Adspurgt, om det var noget, 

som han kunne identificere sig med, svarer han: 

 

Arne: ”Det kunne man måske godt formode ja. Det er ikke noget, jeg 

bevidst tænker over. Jeg tænker måske snarere over at –hold kæft –jeg 

skal være god for at kunne tilfredsstille de her folk.” 

(Bilag 1, side 3) 

  

Da vi spurgte Dorthe, om hun kunne identificere sig selv med KMD, svarede 

hun: 

 

Dorthe: ”Ja, det gør jeg. Jeg identificerer mig med KMD, det gør jeg.. 

jeg er stolt af at arbejde hos KMD, det er her, jeg er formet som 

arbejdsperson, så det er da en stor del i min identitet, og jeg er præget 

rigtig meget af KMDs holdninger til, hvordan man skal arbejde, hvad 

der er vigtigt og så videre. Jeg opfatter mig selv som KMD’er”. 

(Bilag 4, side 7) 

 

Det er især bemærkelsesværdigt, at Dorthe nævner den store grad af 

påvirkning, som KMD har haft på måden, hvorpå hun udfører arbejdsopgaver. 

Som det fremgår af ovenstående citat af Cheney (2004), er det en af de måder, 

en medarbejder kan identificere sig med virksomheden: ”... and they adopt its 

customary ways of doing things”. Vi formoder, at en af grundene til at Dorthe 

er præget af KMDs værdier er, som hun selv nævner, at hun er formet af 

virksomheden, da det er hendes første arbejdsplads, og da hun har tilbragt 

næsten hele sin karriere hos KMD. 

 

Bente identificerer sig ligeledes med KMDs værdier:  

 

S: ”Og det er jo faktisk også værdierne, du har nævnt her. Tre af 

KMDs fem værdier, du tager op dér, så dem kan du godt stå inde for, 

og synes du egentlig de matcher godt?”  
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B: ”Ja –til gengæld vil jeg sige innovativ, det synes jeg, vi mangler”. 

(Bilag 2, side 4) 

 

Som det fremgår af ovenstående citater har fire af de fem respondenter angivet 

en forholdsvis høj grad af identifikation med værdierne. Dette giver os en god 

indikation af, at respondenterne i overvejende grad identificerer sig med 

værdierne og dermed med KMD som virksomhed.  

 

Ifølge Alvesson og Björkman (1992) er et vigtigt aspekt af identitet, i hvilken 

grad virksomheden formår at knytte forskellige dele af virksomheden sammen 

og generere et kollektivt tilhørsforhold med en ens identitet. Dette benævnes 

den sociale identitet i virksomheden. I denne sammenhæng er et vigtigt tema, i 

hvilken udstrækning organisationen er forankret hos medlemmerne som en 

kollektiv enhed, og hvorledes dette påvirker deres identitet. Bente og Dorthe 

udtrykker begge, at de er stolte af at arbejde i KMD, og Dorthe betegner sig 

selv som ”KMDer”. Herved eksemplificeres, hvordan den sociale identitet har 

stor indvirkning på deres overordnede identitetsopfattelse.   

 

Ifølge Cheney (2004) kan medarbejderne identificere sig i så høj grad med 

virksomheden, at de tilpasser sig virksomhedens arbejdsform og metoder, som 

vi så det i interviewet med Dorthe. Cheney (2004) fremhæver, at en høj grad 

af identifikation med virksomheden har negative konsekvenser såsom mangel 

på fleksibilitet, kreativitet og for høj grad af ensartethed. For en virksomhed 

som KMD kunne mangel på kreativitet for eksempel meget hurtigt blive en 

risikofaktor, da udvikling af nye systemer er altafgørende for at kunne klare 

sig i den hårde konkurrence blandt it-virksomhederne i dagens Danmark.  

Identifikation kan endvidere medføre tyrannisk opførsel fra ledernes side 

ifølge Cheney (2004). De medarbejdere, som identificerer sig meget med 

virksomheden oplever, at de tager færre risici, de mister deres uafhængige 

”jeg” samtidig med, at de risikerer udbrændthed. Disse konsekvenser er 

vigtige at forholde sig til i arbejdet med employer branding.  
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Employer branding teorien, som den er formuleret af Backhaus og Tikoo 

(2004), lægger vægt på, at virksomheden formår at matche medarbejdernes 

forventninger, og at medarbejdernes værdier, personlighed og behov stemmer 

overens med det employer brand image, virksomheden tegner. Backhaus og 

Tikoo (2004) nævner ikke de eventuelle negative konsekvenser ved en sådan 

ensretning af medarbejdernes personlighed og værdier, som Cheney (2004) 

gør opmærksom på.  

Cheney (2004) fremhæver i forbindelse med begrebet identitet organisationers 

eksplicitte forsøg på at skabe specifikke identiteter for medarbejderne og 

understreger samtidig de risici, som dette indebærer. Hos KMD mener vi, at 

den høje grad af identifikation er lykkedes netop på grund af, at 

medarbejderne giver udtryk for at kunne identificere sig med virksomhedens 

værdier. Dette kommer helt konkret til udtryk, når Dorthe udtaler: ”Jeg 

opfatter mig selv som KMD’er”. 

  

Cheney (2004) fremhæver ydermere udbrændthed som en risikofaktor 

forbundet med høj grad af identifikation med virksomheden.  

Dorthe giver udtryk for, at der er stress og et stort arbejdspres i KMD. Ifølge 

hende, skyldes dette, at hun ofte selv tager for mange opgaver, men hun fik 

ligeledes pålagt en del opgaver ovenfra.  

 

Dorte: ”Jeg har selv haft et meget stressende efterår med alt for meget 

arbejde”. 

(Bilag 4, side 4) 

 

På det tidspunkt hvor Dorthe oplevede at være stresset, var hun lige blevet 

leder, så hun måtte tilpasse sig sin nye lederidentitet. Det var en udfordrende 

proces for hende, idet hun som ny leder skulle sige fra overfor sin egen 

overordnede. Hun oplevede i denne sammenhæng, at det var meget svært at 

komme igennem og blive hørt af de øvre chefer: 

 

D: ”... så jo, hvis man bliver ved og siger’ jeg vil det’, så kan man godt 

komme igennem.” 

S: ”Men man skal sige det et par gange?” 
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D: ”Ja det har jeg oplevet”. 

(Bilag 4, side 4) 

  

Det, at Dorthe ser sig selv som KMDer, er nærliggende at kæde sammen med 

hendes manglende evne til at sige fra overfor et stort arbejdspres, ligesom det 

kunne tyde på, at hun ikke har været tydelig nok overfor ledelsen, når hun 

gentagne gange måtte bede om aflastning. Det er bemærkelsesværdigt, at 

Dorthe har måttet kæmpe en sådan kamp for at blive hørt. Denne situation 

tenderer til det, som Cheney (2004) kalder ”tyrannisk opførsel fra ledelsens 

side”. I sådanne tilfælde risikerer virksomheden den negative effekt ved 

medarbejderes høje identifikation, idet en stresset medarbejder har risiko for at 

ende med at gå ned med stress eller at blive udbrændt. Dorthes oplevelse er et 

eksempel på en af de problematiske konsekvenser, der opstår, når en 

medarbejder identificerer sig meget med virksomheden.  

  

I denne sammenhæng er det relevant at belyse, at Dorthe selv er bevidst om 

problematikken. Dette udleder vi, eftersom Dorthe retrospektivt kan se, at hun 

påtager sig for meget arbejde: 

  

Dorthe: ”Jeg er rigtig god til at tage opgaver på mig.” 

(Bilag 4, side 4) 

  

Vi formoder, at der i Dorthes tilfælde er tale om en høj grad af selvkontrol 

nærmere end en ydre kontrol, når det drejer sig om den mængde af opgaver, 

hun påtager sig. Dette er nærliggende at kæde sammen med hendes høje grad 

af identifikation med KMD. Vi tolker det således at, at Dorthe er bange for at 

miste sin identitet som en god og stærk medarbejder, hvis hun siger nej til de 

opgaver, hun bliver pålagt. Dorthes selvkontrol er ikke entydigt til skade for 

hende, men også for organisationen, der, som nævnt ovenfor, risikerer at miste 

medarbejderen på grund af udbrændthed. Der eksisterer således fælles 

problemer og fordele for individ såvel som for organisationen, når 

medarbejderen identificerer sig i høj grad med virksomhedens værdier.   
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Som tidligere nævnt argumenterer Alvesson (2003) for, at virksomheder søger 

at påvirke alt fra vores kropsform og udseende til vores kapacitet til at udvikle 

samarbejdsevner. Virksomheders tiltag som værdigrundlag er ligeledes, ifølge 

den kritiske organisationsteori, udviklet med henblik på at give værktøjer til 

ledelseskontrol.   

 

Hvad angår virksomhedens værdigrundlag, formoder vi, at ledelsen i KMD 

søger at foretage en form for kontrol, idet virksomheden søger at få 

inkorporeret og udlevet værdierne i virksomheden. Som eksemplificeret via 

vores empiri identificerer medarbejderne i KMD sig med disse værdier. Som 

Alvessons (2003) kritiske organisationsteori fremhæver, ligger der en 

problematik i denne kontrollerende karakter, da den kan virke indskrænkende 

eller undertrykkende på mulighederne for selvstændighed. Det bør således 

ikke være virksomheden, der pålægger medarbejderne en række værdier. 

Medarbejderne bør, ifølge den kritiske organisationsteori, tage afstand fra 

sådanne manipulerende handlinger fra ledelsens side.  

Alvessons kritiske organisationsteori (2003) anser samtidig mennesket for at 

være potentielt autonomt og i stand til selvrefleksion og kritisk undersøgelse. 

Med dette mener Alvesson, at enhver bør tage kritisk stilling og være 

reflekterende overfor sin omverden. Overført til denne afhandling vil det sige, 

at medarbejderne i KMD bør spørge sig selv, om de virkelig kan stå inde for 

værdierne, og om disse reelt set stemmer overens med, hvordan de ser sig selv 

som individer, og hvilke værdier de selv har.  

 

Imidlertid fremgik det af vores empiri, at der var god plads til forskellighed i 

KMD og dermed mulighed for egenfortolkning af værdierne.  

Arne udtaler for eksempel, at der rent personligt er stor fleksibilitet i KMD, og 

der er plads til at være sig selv. 

 

Arne: ” Jeg synes der er en meget stor fleksibilitet omkring… der er 

plads til at være sig selv (…) Rent personligt synes jeg ikke, der er 

nogen tendens. Tværtimod, jeg er blevet opfordret til at være mig selv 

og forstærke de, som jeg ser det, allerede gode sider ved mig. Det 

synes jeg er meget positivt.” 
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(Bilag 1, side 6) 

 

Også Carl mener, at der i allerhøjeste grad er plads til forskellighed i KMD.  

På spørgsmålet om, hvorvidt der er plads til forskellighed i KMD, svarer Carl: 

  

Carl: ”I allerhøjeste grad ja, i allerhøjeste grad.(...) Mennesker er 

ekstremt forskellige. Det synes jeg er en stor styrke i KMD.” 

(Bilag 3, side 4)  

 

Erik, som er forholdsvis nyansat, har bemærket, at der generelt er plads til, at 

medarbejderne kan være sig selv i KMD: 

 

Erik: ”Altså man bliver respekteret, som den man er. Der bliver ikke 

lagt et forventningspres ned over en eller et pres for, at man absolut 

skal passe ind i en helhed. (...) Der er frihed til at være som du har lyst 

til, hvis din indsats er god nok, bliver du respekteret alligevel.”. 

(Bilag 5, side 2) 

 

Ovenstående citater indikerer, at KMD er en arbejdsplads, der giver plads til at 

medarbejderne kan være sig selv, hvilket er positivt ifølge den kritiske 

organisationsteori. Imidlertid har medarbejderne mulighed for at læse om 

virksomhedens værdier, og hvorledes disse skal forstås på KMDs intranet. 

Dette peger på, at den fleksibilitet, som nogle medarbejdere oplever, ikke er så 

fleksibel endda. På baggrund af Alvessons (2003) kritiske organisationsteori 

kan værdierne –og den fortolkning af dem, som findes på intranettet ses som 

værende en måde at påvirke medarbejdernes konnotationer omkring værdierne 

og dermed medarbejdernes identitet i en bestemt retning. Denne diskussion vil 

vi tage op i følgende kapitel om employer branding som styringsmekanisme. 

 

En anden måde virksomheden kan regulere medarbejdernes identitet, er den 

metode Alvesson og Willmott (2001/02) kalder ”explicating morals and 

values”. Dette er en metode, hvor udbredte værdier og historier med en stærk 

moral i virksomheden søger at lede medarbejdernes identitet i en bestemt 

retning eller i det mindste stimulere denne proces. Processen kunne for 
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eksempel foregå i et selvstyrende team i en virksomhed. Dette medfører, at 

gruppens medlemmer er underlagt en form for kontrol, idet de vil blive 

”udstødt” fra gruppen, hvis de ikke er enige i teamets værdier. 

En sådan form for kontrol er ifølge Alvesson (1998) som udgangspunkt 

problematisk, idet virksomheden får alt for stor indflydelse på medarbejdernes 

identitet, og medarbejderne bliver derfor ikke i stand til at frigøre sig. Således 

sker der en skæv magtdeling i organisationen, som ikke er til gavn for 

medarbejderen.  

 

Work-life balance, der er affødt af employer branding strategien i KMD, 

fornemmer vi, er meget udbredt. Under indsamlingen af vores empiri har vi 

konstateret, at en af vores respondenter, Erik, har oplevet work-life balance, 

som værende meget fremtrædende: 

 

Erik: ”Work- life balance oplever jeg som værende meget tilstede. Det 

bliver accepteret så højt at det næsten er for højt (...) altså.. work er 

anden priority, kan man sige (...) Altså, det generer den professionelle 

side af mig selv og det glæder den.. altså work- life- balance”.  

(Bilag 5, side 7) 

 

Dette citat giver os en indikation på, at work-life balance er blevet en så 

udbredt værdi i Eriks team, at han har måttet tilpasse sig denne, selvom han 

ikke er enig i, at work-life balance skal prioriteres så højt. Eriks identitet bliver 

i denne forbindelse ledet i en bestemt retning, da han tilpasser sig tendensen, 

for at passe ind i sin gruppe.  

Her ser vi et eksempel på hvordan metoden ”explicating morals and values” 

kan foregå i praksis. Erik er underlagt en form for kontrol, idet han må tilpasse 

sig gruppen for fortsat at passe ind.  

 

Ledelsen i KMD bør være opmærksom på denne risikofaktor, således at de 

undgår at forsøge at få medarbejderne til at tilpasse sig de eksisterende 

værdier og sociale praksisser. På denne måde undgår de, at medarbejdere, der 

har andre holdninger, bliver udstødt fra gruppen, og den førnævnte skæve 

magtdeling i virksomheden burde derved ikke opstå.  
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Valg betyder fravalg 

Som nævnt i vores teoriafsnit argumenterer Alvesson og Willmott (2001/02) 

for, at virksomheder regulerer medarbejdernes identitet via forskellige tiltag 

som for eksempel sociale praksisser. I denne forbindelse har Alvesson og 

Willmott defineret tre mønstre for, hvorledes identitet kan reguleres. Et af 

disse mønstre kaldes ”managerial theory” og omhandler de diskurser, 

hvorigennem selvidentitet konstrueres og vedligeholdes. Diskurser i en 

virksomhed kan for eksempel være de værdier, som virksomheden bygger på. 

Som tidligere nævnt i dette afsnit har vi på baggrund af de afviklede 

interviews kunnet konstatere, at medarbejderne i udpræget grad identificerer 

sig med de fem værdier i KMD.  

Valg af værdier indebærer naturligvis også fravalg. Vi har kunnet udlede af 

vores interviews, at disse fravalg har haft stor indflydelse på medarbejdernes 

selvopfattelse og identitet i virksomheden.  

Som før nævnt præsenterede vi respondenterne for en række adjektiver af 

såvel negativ som positiv karakter, som vi bad dem tage stilling til i forhold 

til, om de kunne karakterisere KMD eller ej. Et af adjektiverne var 

”innovativ”, og her fik vi en række næsten identiske svar, som indikerer, at 

medarbejderne ikke ser KMD som innovativ. Innovativ er ikke en af KMDs 

fem værdier, men som vi vil belyse senere, er det en værdi, virksomheden 

ønsker at besidde.  

 

Respondenten Bente var en af dem, der gav udtryk for, at KMD ikke er 

innovativ, hvilket er et aspekt, som hun savner i sit daglige arbejde. Bente 

nævner et innovativt projekt i KMD i samarbejde med IT-Universitetet i 

København (ITU), som blev sparet væk for halvandet år siden. Bente kunne 

fortælle, at hun var meget skuffet over, at initiativet blev nedlagt, eftersom hun 

var meget engageret i det. Ved spørgsmålet om, hvorvidt det bremser hende, at 

der ikke er innovation i KMD, svarer hun: 
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Bente: ”I nogen situationer gør det. Altså, jeg mener, at man godt 

kunne få mere ud af mig, hvis man gav mig de rigtige rammer. Jeg 

blomstrede virkelig op det år, hvor vi var derude [ITU]. Miljøet det 

betyder jo også noget, og det der med at få lov til at være innovativ.”  

(Bilag 2, side 7) 

 

Mangelen på en innovativ tilgang har haft stor indflydelse på Bentes identitet i 

virksomheden, idet hun ikke føler, at hun har mulighed for at arbejde 

innovativt, til trods for, at det er en grundliggende værdi for hende.  

De øvrige fire interviewpersoner ser heller ikke KMD som værende innovativ. 

Arne bruger ikke ordet innovativ, men udtrykker denne mangel med andre ord. 

Han giver udtryk for, at KMD er støvet19 og begrunder det med, at 

virksomheden først bygger viden op om et område, når kunderne kommer til 

dem og beder om en løsning. Arne mener i øvrigt, at det forstærker 

virksomhedens image som værende lidt støvet, kedeligt og konservativt. 

Dorthe og Erik udtrykker ligeledes, at de ikke ser KMD som værende 

innovative: 

 

Dorthe: ”Innovativ det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, vi er”.  

(Bilag 4, side 3) 

 

Erik: ”Jeg synes ikke, den er innovativ. Det vil vi meget gerne være. 

Det synes jeg ikke, den er”. 

(Bilag 5, side 5) 

 

I interviewet med Carl gjorde han ligeledes opmærksom på, at han savner 

mere innovation i virksomheden: 

 

Carl: ”Ja, innovationen og fleksibiliteten i forbindelse med 

innovationer og forretningsudvikling. Det savner jeg, at der er mere 

støtte til.” 

(Bilag 3, side 3) 

                                                
19  Vi opfatter i denne sammenhæng adjektivet støvet, som en modsætning til innovativ. 
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Vi anser dermed, at Carls identitet i KMD, ligesom Bentes, bliver 

påvirket af de diskurser, der er fremtrædende i KMD. Da 

virksomheden har fravalgt innovation som en værdi, får medarbejderne 

ikke mulighed for at arbejde innovativt, selvom de ønsker det.  

 

Denne påvirkning af medarbejdernes identitet illustreres via Alvesson 

og Willmotts (2001/02) model Identity work. Medarbejderne er præget 

af de diskurser, der florerer i virksomheden. Disse diskurser betegner 

Alvesson og Willmott som identity regulation. Denne regulering fører 

dernæst til medarbejderens identity work, som er den proces, hvori 

identiteten konstrueres og vedligeholdes. Idet KMD ikke har valgt 

innovation som en værdi, og på baggrund af de fem respondenters 

udsagn om, at KMD ikke satser på innovation, forventer vi at dette 

fravalg påvirker enkelte af medarbejdernes identitet i en negativ 

retning. De får nemlig ikke mulighed for at udleve de innovative sider 

af deres personlighed.  

 

Spørgsmålet er, hvorvidt KMD skal promovere sig selv som værende 

innovativ. En virksomheds værdisæt skal kendetegne virksomheden og 

give et reelt billede af den på en sådan måde, at virksomheden opfattes 

som værende troværdig. Vores interviews har imidlertid sat fokus på, 

at fravalg af innovation har haft konsekvenser for nogle af 

medarbejdernes identitet på arbejdspladsen. Fravalget medfører, at de 

ikke får lov at udfolde sig. KMD satser på medarbejdernes udvikling 

gennem employer branding strategien karriereveje. Imidlertid er det 

problematisk, hvis medarbejderne ikke får lov at udvikle sig i en 

innovativ retning.  

 

Interviewene med de fem medarbejdere i KMD gav os det indtryk, at 

medarbejderne ikke opfatter KMD som værende en innovativ 

virksomhed. Dette er heller ikke et område, som prioriteres på 

nuværende tidspunkt. Imidlertid har KMD opstillet en række 

imageparametre på deres intranet, som har til formål at kommunikere 
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og vedligeholde KMDs image internt og eksternt. På KMDs intranet 

findes følgende formulering20:  

 

”Pejlepunktet i KMDs HR imagestrategi for rekruttering er at 

kommunikere et sæt imageparametre, som i ord og handling 

beskriver KMDs  kultur, ånd og værdier, samt KMDs  mission 

om at levere bedre it til det offentlige og bedre service til 

borgerne: 

• En værdibaseret virksomhed, hvor den enkelte 

tager ansvar og træffer beslutning ud fra værdierne 

initiativ, handlekraft og helhed  

• Virksomhedens evne til at være innovativ og kunde- 

og forretningsorienteret. 

(...) ”.  

(Bilag 7, side 1) 

Det er interessant, at det andet punkt i KMDs imageparametre 

omhandler virksomhedens evne til at være innovativ. Dette er i 

modstrid med vores respondenters udsagn, som entydigt pegede på, at 

KMD ikke er innovativ og, at det ikke er noget, som virksomheden 

prioriterer på nuværende tidspunkt. Det tyder på, at KMD ønsker at 

give indtryk af at være en innovativ arbejdsplads. Imidlertid peger 

vores empiri på, at dette ikke er tilfældet. Som nævnt ovenfor giver 

respondenten Arne udtryk for, at der i hans afdeling er en 

virksomhedskultur, som ikke er præget af innovation. Ifølge ham er 

kulturen præget af, at løsninger af opgaver finder sted, når kunden 

efterspørger det, men ikke før. Dette modsiger KMDs brand strategi, 

som den er formuleret på deres intranet:  

 

”I dag er vi en opsøgende, rådgivende og innovativ 

vidensvirksomhed, der udvikler løsninger specielt til kunden. ”  

                                                
20 Se bilag 7: ”KMD Intranet: Human ressource image strategi for rekruttering” 
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(Bilag 11, side 2) 

 

Det er ikke kun internt på KMDs intranet, at der gives udtryk for, at 

virksomheden er innovativ. I forbindelse med virksomhedens eksterne 

del af employer branding strategien har KMD udarbejdet en række 

brochurer, der skal tiltrække kommende kandidater til virksomheden. 

Disse brochurer er alle udstyret med titlen ”KMD som innovator”, 

hvorpå der nævnes en række historier om virksomheden21. 

 

Ifølge Barrow og Mosley (2005:143) er det, i udarbejdelsen af en 

employer brand strategi, vigtigt, at den eksterne kommunikation 

matcher den interne. I denne sammenhæng er det vigtigt, at eksterne 

løfter er troværdige. Van Riel (1995) påpeger ligeledes, at employer 

brandet skal afspejle the actual identity, altså det, virksomheden reelt 

står for, da der ellers er en risiko for, at målet med at fastholde 

medarbejderne mislykkedes.  

 

Vi har identificeret et manglende match mellem den interne 

virkelighed og den eksterne kommunikation i KMD hvad angår 

begrebet innovation. Hvis en potentiel medarbejder læser brochuren 

”KMD som innovator”, vil der være en forventning til KMD om at 

være en innovativ virksomhed. En kandidat med en innovativ identitet 

vil blive tiltrukket af brochuren og derfor søge en stilling hos KMD. 

Her opstår en risiko for en identitetsændring, idet medarbejderne ikke 

vil få mulighed for at få opfyldt de løfter, virksomheden stiller dem i 

udsigt. Hvis denne medarbejder bliver i virksomheden, vil identiteten 

højest sandsynligt blive reguleret, idet en innovativ identitet ikke 

stemmer overens med virkeligheden i KMD, som vi så det i eksemplet 

med respondenten Bente.  

Vi mener ydermere, der er en risiko for, at medarbejderloyaliteten 

bliver forringet, og medarbejderne vil i værste fald forlade 

virksomheden. Det kan derfor være en kilde til utilfredshed blandt 

                                                
21 Se bilag 12: ”KMD som innovator”. 
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medarbejderne, men også en stor risiko for KMD at give løfter, til 

nuværende samt potentielle medarbejdere, om en innovativ 

arbejdsplads, hvis virksomheden ikke formår at indfri disse.  

 
Et støvet image 

Et vigtigt aspekt indenfor employer branding omhandler 

medarbejdernes opfattelse af virksomhedens image. I den forbindelse 

fremhæver Backhaus og Tikoo (2004), at employer branding vil have 

forskellig effekt på medarbejdere og jobsøgende, eftersom alle har 

individuelle opfattelser af virksomheden som arbejdsplads.  

I forbindelse med begrebet employer brand equity, der defineres som 

den ønskede effekt af employer branding aktiviteterne, fremhæver 

Backhaus og Tikoo (2004) to hovedelementer: brand associationer og 

brand loyalitet. Employer brand associationer er med til at forme 

employer brand imaget, som dermed påvirker den tiltrækningskraft, 

virksomheden har overfor nye potentielle medarbejdere. Ydermere 

påvirker employer branding virksomhedens kultur og identitet, som i 

sidste ende fører til employer brand loyalitet. Brand associationer 

defineres som de tanker og idéer, der skaber virksomhedens image som 

arbejdsplads, og som herunder kan opdeles i funktionelle og 

symbolske fordele. Funktionelle fordele udgør elementer som løn, 

arbejdsforhold og firmapolitikker, mens de symbolske fordele relaterer 

til firmaets omdømme, sociale relationer og andre goder, det tilfører en 

person at arbejde i virksomheden.  

Vi spurgte de fem respondenter, hvordan de mente, andre mennesker 

opfatter KMDs image. Det var bemærkelsesværdigt, at samtlige 

respondenter nævnte ordet "støvet" om KMD. Med støvet mente 

medarbejderne, at KMD har et lidt gammeldags omdømme. Støvet er 

et adjektiv, der går direkte imod det at være innovativ. Det skal dog 

nævnes, at Dorthe og Carl mente, at virksomheden var ved at få ændret 

sit image udadtil. Dorthe udtrykker det således: 
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Dorthe: " Altså jeg tror det er ved at ændre sig fra at være den 

der kommunale mastodont, monopol, øhh virksomhed, til at 

blive en mere attraktiv virksomhed. Jeg synes, vi begynder at 

brande os godt ude i markedet til at fjerne det der støvede 

image." 

(Bilag 4, side 2) 

 

Derimod mener Bente, at KMD generelt set opfattes som værende 

gammeldags og støvet, men hun synes også, at dette kan være i orden, 

fordi KMD har nogle systemer, der er meget sårbare, idet de 

indeholder personfølsomme data. Ifølge hende er det derfor okay, at 

KMD visuelt er lidt gammeldags og kedelig.  

 

Bente: ”Generelt set bliver vi nok betragtet som lidt 

gammeldags. Men det synes de så til gengæld også er i orden 

(...) Jeg tror, de [kunderne] ville synes, at det var lidt 

mærkeligt, hvis der var alt for meget spræl i, så ville det virke 

utroværdigt.” 

(Bilag 2, side 3) 

 

Arne giver udtryk for, at KMDs image både udtrykker, at de er 

professionelle og har stor viden, men samtidig er en lidt støvet 

virksomhed, hvilket han også mener, at de er.  

 

Arne: ”Hvis du spørger ude hos vores kunder, så er jeg 

overbevist om, at de anser os for at være stabile og være 

professionelle med meget stor viden om det, vi laver. Hvis du 

spørger ude blandt den generelle befolkning (...)så tror jeg i og 

for sig, at de vil klæbe nogle af de samme ord på, men jeg tror 

samtidig også, at de vil sige, at det er måske et lidt støvet 

image.” 

(Bilag 1, side 1) 
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Erik mener ikke, at der er særlig mange, som kender til KMD. Han 

finder dem personligt meget anonyme udadtil og mener ikke, der 

generelt er et stort kendskab til virksomheden:  

 

Erik: ”Jeg tror ikke, folk ser særlig meget på det (..) alle de 

mennesker jeg har sagt til, jeg arbejder i KMD (..) de har ikke 

rigtig nogen relation til firmaet, hvad er det, hvad laver du, 

hvad er det for et sted, var det ikke jer der engang hed 

kommunedata? (..) jeg vidste ikke engang selv hvad det var, før 

jeg startede.”  

(Bilag 5, side 2) 

 

Det er paradoksalt, at der er en generel opfattelse af KMD som 

værende støvet, idet KMD på deres intranet fremhæver, at de er 

moderne og trendsættende22: 

 

Kommunikationsaktiviteterne 

Kommunikationsaktiviteterne understøttes af KMDs logo og 

design, som er med til at skabe et image og en visuel identitet, 

som signalerer, at KMD er en moderne og dynamisk 

trendsættende it virksomhed i Danmark.  

(Bilag 7, side 1) 

 

Hvad angår virksomhedens image understreger Morsing og Schultz 

(2001), at medarbejdernes identitet vil blive påvirket af, hvorledes 

medarbejderne tror, at andre opfatter virksomheden: 

 

”Within organization studies the impact of organizational 

image has transformed an internal heritage of identity, 

insider’s perception of who outsiders believe they are influence 

their self-definitions…” 

( Morsing & Schultz, 2001) 

                                                
22 Bilag 7: KMD Intranet: Human ressource image strategi for rekruttering 
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Ud fra vores empiriske undersøgelse har vi en forventning om, at 

medarbejderne i KMD overordnet opfatter KMD som en lidt 

gammeldags og støvet organisation, som dog, måske, er på vej til at 

blive mere moderne. Ifølge det ovenstående citat formoder vi, at 

medarbejderne til en vis grad identificerer sig med det image, som de 

mener, andre har af KMD. Det sker på trods af, at KMD forsøger at 

tilføre andre diskurser til virksomhedens image ved at benævne dem 

selv som ”trendsættende og moderne”. Ingen af respondenterne 

omtalte KMD som værende trendsættende eller moderne, men så 

snarere virksomheden som en professionel, kompetent, videnstung og 

en smule gammeldags virksomhed. Vi forventer derfor, at 

medarbejdernes identitet i denne sammenhæng bliver mere påvirket af 

det formodede image blandt andre end af de diskurser, som ledelsen i 

KMD forsøger at kommunikere. Samtidig indikerer det at KMDs 

employer brand image vil indvirke på medarbejdernes selvdefinition 

og dermed identitet. Dette peger på at en employer branding strategi 

vil have indflydelse på nuværende medarbejderes identitet.  

Som eksempel på en identitetsregulering kan nævnes Erik, som 

udtaler, at: 

 

Erik: ”Vi [KMD] er nok sådan lidt konservative, sådan 

ansættelsesmæssigt (...) Men er det ikke dansk, er det ikke 

sådan lidt jantelovsagtigt, altså...du skal ikke for langt væk fra 

andedammens konformitet, så er der nogen der hakker lidt til 

dig.”  

(Bilag 5, side 6) 

 

Herefter nævner han, at det er lettere at tilpasse sig og ikke bruge for 

meget tid på at kæmpe for egne politiske idealer. Han udtrykker 

derved, at den andedamsmentalitet, som han opfatter, der er til stede, er 

nemmere at tilpasse sig end at arbejde imod. Ifølge Alvessons (2003) 

kritiske organisationsteori er dette en negativ faktor ved livet i 
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organisationen, da det fører til, at individet tilpasser sig i stedet for 

kritisk at tage stilling til denne mentalitet med henblik på at ændre den.  

 

Når vi knytter denne observation sammen med employer brand equity 

begrebet, som er det ønskede resultat af employer branding strategien, 

formoder vi, at denne påvirkes negativt. Brand equity er afhængig af 

brand associationerne, som ifølge vores respondenter er associationer 

om en forholdsvis støvet virksomhed. På baggrund af respondenternes 

udtalelser antager vi, at nogle kommende medarbejdere muligvis vil 

fravælge KMD på baggrund af det støvede og kedelige image.  

 

Delkonklusion 

I dette afsnit har vi, ud fra vores indsamlede empiri, kunnet udlede, at 

medarbejderne i høj grad identificerer sig med KMDs værdier. Dette 

lyder umiddelbart som et positivt udslag. Men ikke desto mindre vil en 

for høj grad af identifikation med virksomheden ofte have 

konsekvenser såsom ensartethed og mangel på fleksibilitet, hvilket vi 

mener, er en risiko for KMD. Når KMD stiler efter, at employer 

branding strategien skal sikre, at virksomhedens værdier bliver udlevet 

blandt medarbejderne, er der ligeledes risiko for, at virksomheden 

kommer til at udøve en form for kontrol over medarbejderne. Via 

vores empiri har vi eksemplificeret, at enkelte medarbejderes identitet 

bliver påvirket af denne kontrol.  

Vi har ydermere identificeret et manglende match i KMD mellem det, 

virksomheden ønsker at kommunikere omkring deres image, og hvad 

der helt konkret bliver opfattet internt blandt medarbejderne. Når 

virksomheden giver udtryk for at være innovativ i både den interne og 

eksterne kommunikation, men medarbejderne ikke mener, at 

innovationen er til stede i virksomheden, og som de ligefrem savner på 

deres arbejdsplads, så opstår der et paradoks, som påvirker 

medarbejderne. Både fordi de ikke har mulighed for at udøve den 

innovation, de bliver lovet eksisterer i virksomheden, men også fordi 

medarbejdernes identitet bliver påvirket af den måde, hvorpå de tror, 

andre opfatter virksomheden. KMD risikerer ikke alene, at deres 
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eksterne kommunikation slår fejl, men også, at eksisterende 

medarbejdere mister deres brand loyality og søger nye græsgange, 

fordi deres forventninger ikke bliver fulgt til dørs. At fastholde 

eksisterende medarbejdere, er en af employer branding strategiens 

fornemmeste opgaver. Derfor er det vigtigt, at ledelsen ikke forsøger at 

påvirke medarbejderne til at udleve en række værdier eller have en 

bestemt mening om virksomhedens identitet. Der skal være 

overensstemmelse mellem det, der kommunikeres udadtil og den 

hverdag, medarbejderne oplever i virksomheden. 
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En styrende strategi?  

 

Formålet med dette afsnit er at besvare det sidste af vores fire 

underspørgsmål, som lyder således: 

 

Hvorledes fungerer en employer branding strategi som 

styringsmekanisme?  

 

Som klarlagt i de foregående analyseafsnit har vores interviews med 

udvalgte medarbejdere i KMD givet os et indblik i, hvorledes 

medarbejdernes identitet er påvirket af tiltag i forbindelse med 

virksomhedens employer branding strategi. Vi vil i dette afsnit 

diskutere, hvorvidt en employer branding strategi fungerer som en 

styringsmekanisme fra virksomhedens side. Diskussionen tager afsæt i 

de foregående afsnits analyser og vil tage udgangspunkt i Alvessons 

(2003) kritiske organisationsteori. 

 

KMDig? 

Som vi har argumenteret for i de foregående afsnit, medfører 

implementeringen af en employer branding strategi en række diskurser. 

I KMD ses dette ved, at der i dag er en karrierediskurs, som det i nogen 

grad kræves, at medarbejderne lever op til. Ifølge Alvesson og 

Willmotts (2001/02) teori er dette en måde at regulere medarbejdernes 

identitet på.  

Vi har anskueliggjort denne reguleringsproces i nedenstående figur 7. I 

figuren har vi illustreret, hvorledes en employer branding strategi 

indvirker på en persons identitet. Figuren er baseret på Alvesson og 

Willmotts (2001/02) figur ”identity work”, men er udbygget, da vi har 

tilføjet et ekstra aspekt. Vi har således indtegnet employer branding 

strategien i den boks, som Alvesson og Willmott (2001/02) benævner 

identity regulation. Dermed illustrerer vi, at virksomhedens strategi 
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indvirker på medarbejdernes identitetsregulering. Den påvirker den 

diskursive praksis i virksomheden, som vi via vores interviews har 

kunnet analysere os frem til. Identitetsreguleringen påvirker hernæst 

medarbejderen i sit identitetsarbejde identity work, som endelig 

påvirker selvet, medarbejderens self-identity, det vil sige den måde, 

hvorpå medarbejderen opfatter sig selv. Det er bevidst, at vi har 

undladt en pil mellem self-identity og identity regulation, da vi dermed 

illustrerer, at virksomhedens employer branding strategi ikke er et 

resultat af medarbejdernes identitet. Der er dermed tale om en form for 

envejs-påvirkning fra virksomhedens side. Det er virksomhedens valg 

af employer branding strategi, som kan regulere medarbejdernes 

identitet og ikke omvendt. 

 

 
Figur 7: Kilde egen tilvirkning med inspiration af Alvesson og Willmott (2001/02:10) 

 

Det er vigtigt at bemærke, at ifølge Alvesson og Willmott er identity 

work sammenlignet med self-identity en ubevidst proces, omend den er 

betinget af den enkeltes livsforløb samt de herskende diskurser, 

hvorigennem identitet reproduceres. Vi har igennem vores casestudie 

kunne konstatere, at respondenterne ubevidst lader sig påvirke af de 

værdier, KMD har opstillet og de diskurser, der naturligt er opstået 

som følge af disse. Arne er et eksempel på, at reguleringen af identitet 

ofte foregår ubevidst: 
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S: ”Er det noget, som du så bygger din medarbejderidentitet på 

– når nu du siger, at folk er enormt fagligt dygtige i KMD, 

bygger du måske din identitet på det?” 

 

A: ”Det kunne man måske godt formode ja. Det er ikke noget, 

jeg bevidst tænker over. Jeg tænker måske snarere over at –

hold kæft –jeg skal være god for at kunne tilfredsstille de her 

folk”. 

(Bilag 1, side 3) 

 

Dette citat er et eksempel på, hvorledes regulering af identitet foregår 

ubevidst. Når vi tilslutter os Alvessons (2003) kritiske 

organisationsteori, må vi stille os kritisk overfor en sådan regulering. 

Alvesson (2003) foreskriver, at mennesket stiller sig kritisk overfor 

måder, hvorpå den sociale verden fungerer, og hvorledes dannelsen af 

selvet foregår. Det vil med andre ord sige, at medarbejderen bør være 

bevidst omkring den udvikling, der sker med identitet i organisationen. 

Hvis en medarbejder ikke er bevidst omkring denne proces, kan han 

eller hun ikke reflektere over den og derved være kritisk. Vores 

interviews med respondenterne i KMD gav os det indtryk, at 

medarbejderne i virksomheden ikke er bevidst omkring de 

underliggende strukturer, der præger deres identitetsudvikling. Det var 

ofte svært for respondenterne at kommentere på employer branding 

strategiens indflydelse, da de ikke bevidst tænker over den i deres 

hverdag.  Ifølge den kritiske organisationsteori er ubevidstheden en 

risiko for medarbejderne, da medarbejderen dermed ikke kan reflektere 

kritisk over strategien. Som et eksempel på en sådan ubevidsthed kan 

vi inddrage Bente, der som tidligere nævnt, ofte er online på 

hjemmearbejdspladsen. Det er ikke Bente selv, men hendes mand, der 

er bevidst om, at hun som følge af hjemmearbejdspladsen, arbejder 

mere.  
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Imidlertid vil nogle medarbejdere distancere sig selv fra de værdier, 

som virksomheden forsøger at påtvinge dem. Alvesson og Willmott 

(2001/02) udtrykker det således: 

 

”People may distance themselves from the company as a key 

source of identification and draw upon the occupation, subunit 

or non-work sources of self-definition (“I am a family-man 

rather than a career person”).”  

(Alvesson & Willmott, 2001/02: 16) 

 

Denne distance er illustreret i figur 7 med den øverste pil mellem 

identity regulation og self-identity, hvor medarbejderen kan være 

upåvirkelig overfor identity regulation.  

 

Derimod er det ikke altid det forholder sig således. Som vi udledte af 

interviewet med respondenten Dorthe23, har nogle medarbejdere en så 

høj grad af selvkontrol, at de tilpasser deres selvidentitet til 

organisationen, for at møde de krav virksomheden stiller, for ikke at 

risikere at blive udstødt af gruppen dermed miste deres 

medarbejderidentiet.  

 

I forlængelse af diskussionen om diskurser som identitetsregulerende 

mekanismer vil vi nu inddrage Alvesson og Willmotts (2001/02) 

tilgang til organisationskontrol, der blandt andet koncentrerer sig om 

ledelsens forsøg på at regulere medarbejdernes ”inderste”, deres 

identitet. Denne regulering er, ifølge Alvesson og Willmott, 

virksomhedens måde, hvorpå de kan udøve kontrol over deres 

medarbejdere: 

 

”…organizational control is accomplished through the self-

positioning of employees within managerially inspired 

                                                
23  Her refererer vi til eksemplet med Dorthe, der retrospektivt kan se, at hun påtager sig for 

mange arbejdsopgaver, hvilket vi kæder sammen med en høj grad af selvkontrol.  



 

 118 

 

1

1

8 

 

discourses about work and organization with which they may 

become more or less identified and committed. As Deetz… puts 

it “the modern business of management is often managing the 

‘insides’ – the hopes, fears, and aspirations – of workers, 

rather than their behaviors directly.”  

(Alvesson 2001/02: 2) 

 

Alvesson og Willmott (2001/02) har identificeret ni måder, hvorpå 

identitetsregulering kan finde sted indenfor organisationer. En af disse 

er ”Establishing and clarifying a distinct set of rules of the game”, som 

omhandler virksomhedens etablerede idéer og normer for de korrekte 

måder at gøre tingene på i en specifik kontekst. Disse idéer og normer 

kan have stor indflydelse på skabelsen af identiteter. På KMDs intranet 

er eksempel ekspliciteret en række ”rules of the game” for de krav, de 

stiller til medarbejderne. 

  

”Den enkelte medarbejder skal være indstillet på, at læring er 

en livslang proces, der kræver, at man selv tager ansvar for 

egen læring og er aktivt vidensøgende. Det forventes også, at 

medarbejderen bidrager til andre medarbejderes læring 

gennem samarbejde og videndeling.” 

 

”Det er KMDs mål, at medarbejderne løbende bevarer og 

udvikler deres markedsværdi gennem fortsat 

kompetenceudvikling.”  

(Bilag 8, side 2-3) 

 

Ovenstående uddrag fra KMDs personalepolitik24 er et tydeligt 

eksempel på brug af deontisk modalitet, der udtrykker en form for pligt 

til at udføre en bestemt handling. Brugen af imperativer viser, hvordan 

KMD opsætter et regelsæt for, hvordan medarbejderen handler og 

agerer:  

                                                
24 Se bilag 8 ”KMD Intranet: Personalehåndbog” 
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”By learning and acting upon such ’rules’, a collective sense of 

identity and purpose may be forged, thereby smoothing 

operations in the work context.”  

(Alvesson & Willmott 2001/02: 15) 

 

Som belyst tidligere anser Alvesson (2003) ensretning og kontrol af 

medarbejdernes tankegang og handlingsmønster som værende 

problematisk. Dette skyldes, at medarbejderen ikke bør forholde sig 

passivt til opstillede regler, men i stedet reflektere over disse reglers 

indvirkning. Hvis dette ikke sker, er det ikke muligt at frigøre sig fra 

underliggende magtstrukturer. I denne sammenhæng er det interessant 

at fremhæve employer branding teoriens forholdsvis statiske natur, 

som giver anledning til ensretning af medarbejderne frem for 

frigørelse. Som vi har argumenteret for i afsnittet ”Et magtfuldt 

match”, eksisterer der en høj grad af person-organization fit  blandt 

medarbejdere og KMD. Person-organization fit kræver at 

medarbejderne tilpasser sig organisationen som en nøgle i et nøglehul, 

hvorfor medarbejderne bliver ensrettede og ofte vil forholde sig passivt 

til opstillede regler.  

 

Ubevidst kontrol 

Set ud fra et kritisk organisationsteoretisk synspunkt vil en employer 

branding strategi være problematisk, hvis den anvendes som en form 

for kontrol eller styringsmekanisme. Der er stor risiko for, at dette 

sker, da det er ledelsen, som udarbejder strategien, og ifølge Alvesson 

(2003) har virksomheden ikke altid medarbejderens behov som 

førsteprioritet. 

Som nævnt ovenfor kan identitetsreguleringen af medarbejderne ske 

via brug af specifikke diskurser i en virksomhed. Alvesson og 

Willmott (2001/02) fremhæver, at den høje grad af identifikation med 

virksomheden er en potentiel effektiv måde, hvorpå virksomheden kan 
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udøve organisatorisk kontrol over medarbejderne. Tidligere benyttede 

virksomheden sig af det, som Alvesson og Willmott (2001/02) kalder 

hard management, der er betegnelsen for den traditionelle vertikale 

lederstil, hvor kontrol udøvedes mere eksplicit, for eksempel gennem 

ordrer. I dag er soft management, med dens forsøg på at skabe en stærk 

virksomhedskultur, mere udbredt. Fordelen ved at skabe en stærk 

kultur i virksomheden er, at medarbejderne føler et stærkt 

tilhørsforhold til virksomheden, og derved bliver kontrollen mere 

implicit. Sagt med andre ord kan virksomheden forme og påvirke 

medarbejderne og deres inderste, deres identitet, ved hjælp af værdier, 

kultur og diskurser i virksomheden. Som vi har fremhævet i 

ovenstående afsnit, er der blandt de fem respondenter en høj 

identifikation med KMDs værdier og diskurser i virksomheden. Vi har 

samtidig kunnet konstatere, at employer branding strategien i KMD, 

som primært har sit udgangspunkt i de to employer value propositions, 

har skabt en karrierediskurs i virksomheden. Idet medarbejderne bliver 

påvirket af diskursen, der er affødt af employer branding strategien, må 

vi antage, at virksomhedens employer branding har påvirket 

medarbejderidentiteten hos respondenterne. På samme måde kunne vi i 

analyseafsnittet ”Et magtfuldt match” inferere, at et højt fit mellem 

medarbejdernes og organisationens værdier resulterede i en regulering 

af medarbejdernes identitet.  Ifølge Alvesson og Willmott (2001/02) 

kan der derved foregå en form for uigennemsigtig 

organisationskontrol. Det er virksomheden, der sætter dagsordenen via 

valg af bestemte diskurser, og dem skal medarbejderne kunne 

identificere sig med og stå inde for. Samtidig bevirker et højt fit 

mellem medarbejderne og KMD en usynlig organisationskontrol.  

 

I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, ligesom Alvesson 

og Willmott (2001/02) gør det, at identitetsregulering af medarbejdere 

kan ske ubevidst. Vi formoder ikke at indførelsen af en employer 

branding strategi i KMD og de sociale praksisser, som denne har 

medført, er bevidst udformet som en form for kontrolmekanisme fra 

ledelsen i KMDs side. Eftersom employer branding teorien ikke sætter 
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fokus på eventuelle negative konsekvenser ved at udarbejde en 

employer branding strategi, mener vi, det er sandsynligt, at 

virksomhederne ikke har overvejet at anvende strategien som 

kontrolmekanisme. Imidlertid har vi ud fra vores interviews fået en 

indsigt i, at denne kontrol til en vis grad er til stede i KMD. Det skal 

dog bemærkes, at ikke alle medarbejdere lader en strategi påvirke og 

forme deres identitet i lige høj grad. Alvesson og Willmott (2001/02) 

udtrykker det således: 

 

”(…) employees may be more or less receptive or resistant to 

identity-oriented or identity-consequential mode of 

organizational control.”  

(Alvesson & Willmott, 2001/02: 15-16) 

 

Især én af vore respondenter, Carl, gav os det indtryk, at han ikke lod 

sig påvirke af krav eller ønsker fra KMDs side. Han har for eksempel 

ikke ønsket at takke ja til den MBA, som KMD opfordrede ham til at 

tage.  

 

C: ”Jeg er blevet tilbudt at tage en MBA selvfølgelig. Det er 

flere år tilbage, men altså…” 

S: ”Den valgte du at springe over?”  

C: ”Jeg tjener jo ikke flere penge fordi jeg får en MBA vel?” 

 (Bilag 3, side 4) 

 

Samtidig gav Carl udtryk for, at han ikke spekulerer over sit arbejde, 

når han har fri.  

 

Carl: ”De ting, der tilhører dit arbejde, de kan løses, når du er 

på arbejde, fordi der har du dine papirer, der har du dine 

mapper, der har du dine kollegaer, der har du din telefon hvor 

du ringer. Altså, der er alle midler, der står til rådighed for dig 

for at løse de problemstillinger. ” 

(Bilag 3, side 6) 
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Ud fra den foregående analyse har vi udledt, at en employer branding 

strategi påvirker medarbejdernes identity work. Dette sker ud fra 

herskende diskurser, som er et resultat af de to employer value 

propositions. En sådan påvirkning resulterer i, at virksomheden, 

bevidst eller ubevidst, udøver en form for kontrol over medarbejderne. 

Employer branding strategien er således problematisk, når den 

anvendes som styringsredskab, hvorfor vi, i det følgende, vil analysere 

konsekvenserne ved identitetsregulering og kontrol.    

 

Regulering eller frigørelse? 

Som nævnt i vores teoriafsnit anvender Alvesson (2003) den kritiske 

teori indenfor feltet kritiske ledelses studier, og han forstår ordet 

kritisk: 

 

”...the stimulation of more extensive reflection upon established 

ideas, ideologies, and institutions, in order to liberate them 

from confinement and relations of dominance.”  

(Alvesson, 2003: 153)     

 

Alvesson (2003) opfordrer til øget refleksion over eksisterende idéer 

med henblik på at undgå dominans. Det er især organisationen og den 

ledelse, der udføres i organisationen, som Alvesson ønsker at gøre 

opmærksom på. Der er fare for ensartethed, idet virksomheden 

opstiller en lang række krav, som medarbejderne skal tilpasse sig for at 

passe ind i virksomhedskulturen.  

Vi mener, en employer branding strategi er et middel til at ensrette 

medarbejderne. Derfor er det ifølge Alvesson (2003) vigtigt, at 

medarbejderen i en virksomhed reflekterer kritisk over en 

nyimplementeret employer branding strategi, således at de kan frigøre 

sig fra denne fastlåste struktur. 
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Lad os kaste et blik på employer branding strategiens primære formål 

hvad angår den måde, hvorpå brandet skal integreres internt i 

virksomheden. Backhaus og Tikoo (2004) udtrykker, at målet med den 

interne branding er at udvikle en medarbejderstab, der er engagerede i 

de værdier og mål, som virksomheden har formuleret:  

 

“The goal of internal marketing, also known as internal 

branding, is to develop a workforce that is committed to the set 

of values and organizational goals established by the firm.”  

(Backhaus & Tikoo 2004: 503) 

 

Employer branding teorien fokuserer på at skabe en specifik 

arbejdsgiveridentitet, der skal adskille sig fra konkurrenterne. Som vi 

har nævnt tidligere, skaber denne identitet en række diskurser, der 

bliver udtrykt via virksomhedens værdigrundlag og employer value 

propositions. Disse diskurser påvirker medarbejderne til at tilpasse sig 

virksomhedens identitet. Vi ser identitet som en konstant proces, 

medarbejderne udvikler sig i. Som Alvesson og Willmott (2001/02:21) 

understreger, er det naivt at tro, at identitet kan påvirkes i en bestemt 

retning, uden at dette vil blive mødt med modstand og uintenderede 

konsekvenser.  

Ud fra ovenstående problematik vil vi fremhæve det paradoks, der 

ligger i, at employer branding teorien foreskriver en statisk tilgang til 

identitet, hvor medarbejderne skal tilpasse sig en på forhånd defineret 

identitet. Hvorimod Alvesson og Willmott (2001/02) påpeger, at 

identitet er en proces, der er i konstant udvikling. Problemet med 

employer branding teorien ligger således i forskriften om en statisk 

identitet hos medarbejderne, som vi ikke anser for værende mulig at 

opnå, idet vi tilslutter os Alvesson og Willmotts (2001/02) syn på 

identitet som en konstant proces. Vi mener, at employer branding 

teorien er for simplificeret i dens fremstilling. Teorien foreskriver, at 

virksomheden har en bestemt identitet, som vi kunne kalde X. Hver 

enkelt medarbejder har ligeledes en bestemt konstant identitet, som 

kunne være X, Y eller Z. På denne måde kan medarbejdere, som har en 
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personlighed X blive ansat i en virksomhed med identitet X og så 

videre. Denne simplificering mener vi er urealistisk, da mennesket 

konstant udvikler sig og arbejder med sin identitet, som Alvesson og 

Willmott (2001/02) argumenterer for via begrebet identity work.   

Employer branding teorien, som vi opfatter den, risikerer dermed at 

låse medarbejderne fast i en bestemt identitet. Hvis medarbejderne 

ikke passer ind i disse kasser, mener vi, at strategien, via diskurser og 

normer i virksomheden, kommer til at regulere medarbejdernes 

identitet, så den kommer til at ligne virksomhedens identitet mest 

muligt25.     

 

Ud fra vores casestudie i KMD har vi fået et indblik i, at 

medarbejderne grundlæggende er positive overfor de to employer 

value propositions, som er basen for employer branding strategien i 

KMD. Som vi belyste i afsnittet ”Et magtfuldt match” er der i KMD et 

højt match mellem medarbejderne og virksomhedens værdier, hvilket 

vi har eksemplificeret, virker regulerende på medarbejderens identitet. 

Denne regulering benævner Alvesson og Willmott (2001/02) identity 

regulation. Det er den proces, hvori sociale praksisser regulerer en 

medarbejders identitet. Som tidligere nævnt stemmer dette overens 

med Giddens (Alvesson & Willmott 2001/02 / Giddens, 1991), der 

advokerer for, at identitet blandt andet dannes ud fra ubevidste 

processer. Ubevidste processer er centralt i denne sammenhæng, da 

medarbejderne risikerer at komme til at lide under en form for falsk 

bevidsthed. Vi forstår begrebet falsk bevidsthed ud fra et marxistisk 

synspunkt, der argumenterer for, at når mennesket har denne falske 

bevidsthed, er det underlagt en herskende ideologi, hvori det ikke ser 

sine ”virkelige” interesser. Set i kontekst bevirker dette, at 

medarbejderen, som følge af påvirkningen fra employer branding 
                                                
25  I denne forbindelse finder vi det relevant at inddrage kulturforskeren Joanne Martins syn på 
organisationsidentitet. (Martin 1992) Martin arbejder med et fragmentationsperspektiv, som 
fokuserer på den måde, hvorpå organisationskultur er inkonsistent, flersidig og i konstant 
forandring. I dette perspektiv er flertydighed accepteret og ledelsen kan ikke styre kulturen. 
Kulturen er en social konstruktion skabt af hver enkelt medarbejder ud fra individernes egne 
perspektiver og fortolkninger af virksomhedens artefakter. Hermed sætter Martin fokus på, at 
organisationsidentitet er foranderlig, og ikke så statisk som employer branding teorien 
fremsætter den. 
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strategien, forsøger at tilpasse sig virksomhedens værdier og ideologier 

og derved ikke har øje for egne interesser.  Medarbejderen køber altså 

”hele pakken” omkring virksomhedens employer branding strategi. 

Imidlertid argumenterer vi for, at dét, at medarbejderne ikke 

identificerer den problematik, der opstår omkring employer branding 

strategien netop er en indikation på, at der i realiteten er et problem.  

Ifølge Alvesson (2003) skal mennesket være i stand til at frigøre sig fra 

ideologiske forestillinger, for at det bliver muligt at slippe den falske 

bevidsthed og se egne interesser frem for virksomhedens. En af 

Alvessons (2003) vidensinteresser inden for kritisk organisationsteori 

er det emancipatoriske interessefelt. Dette interesseområde har sit 

primære fokus på, at mennesker skal frigøres fra de ting, der binder 

dem for at undgå en skæv magtfordeling. Heri ligger det, at 

virksomheden ikke skal styre medarbejdernes identitet i en bestemt 

retning. Måden, hvorpå virksomheden kan undgå, at dette sker, er at 

medarbejderne bliver bevidste omkring deres identity work, således at 

de kritisk reflekterer over virksomhedens værdier og ideologier samt 

de strategier, som en employer branding strategi medfører.  

 

Som tidligere nævnt er vi bevidste om, at Alvesson (2003) tager 

udgangspunkt i et marxistisk inspireret paradigme, der stiller 

medarbejdere og organisation groft op imod hinanden men 

virksomheden som magtmisbruger på den ene side og medarbejderen 

som den magtmisbrugte på den anden side. Imidlertid er employer 

branding strategien som udgangspunkt udviklet med henblik på at 

fastholde og tiltrække medarbejdere, hvorfor den også har fordele for 

medarbejderne. 

Ikke desto mindre har vores undersøgelse sat fokus på, at medarbejdere 

i højere grad bør være opmærksomme på identitetsregulerende 

strategier, som vi har konstateret er følgerne ved virksomhedens 

employer branding strategi. Ligeledes bør virksomhederne være 

bevidste om, at deres strategi kan være en faktor, som regulerer 

medarbejdernes identitet.  
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Delkonklusion 

Formålet med dette afsnit var at besvare spørgsmålet om, hvorledes en 

employer strategi kan fungere som styringsmekanisme. Vi har 

identificeret opståede diskurser, der på baggrund af strategien kan være 

med til at styre medarbejderidentiteten. Ligeledes har vi identificeret, 

at strategien kan indvirke på medarbejdernes identity work og dermed 

på identitetsreguleringen, som illustreret i figur 7.  

Endvidere har idéer og normer, stor indvirkning på medarbejderne og 

styrer dem i en bestemt retning. Som vores casestudie har vist, foregår 

denne styring af medarbejderne ofte ubevidst. For eksempel kan en høj 

grad af identifikation med virksomheden og en stærk 

virksomhedskultur være en måde, hvorpå virksomheden påvirker 

medarbejderes identitet. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom 

på, at det ikke er alle medarbejdere, der kan påvirkes. Ud fra 

ovenstående kan vi kritisere employer branding teorien for at have en 

til tider naiv tilgang til, hvorledes en virksomhed fastholder sine 

medarbejdere, da identiteter ikke er så statiske, som employer branding 

teorien forudsætter.  

Vores diskussion af hvorvidt medarbejderne er bevidste om den 

styring, der kan forekomme på baggrund af en employer branding 

strategi, har fået os til at konkludere, at Alvessons (1998) 

emancipatoriske interessefelt er nødvendig for arbejdet med employer 

branding. Medarbejderne bør være opmærksomme på de påvirkninger, 

de udsættes for, således at de, i deres identity work, kritisk kan tage 

stilling til en eventuel identitetsregulering. 

Vores diskussion angående konsekvenserne af identitetsreguleringen af 

medarbejderne omhandlede de negative faktorer, som reguleringen 

medførte. Cheney (2004) har blandt andet sat fokus på konsekvenser 

såsom udbrændthed, nedsat kreativitet og for stor ensartethed af 

medarbejderstaben. Disse konsekvenser er til skade for både individet 

og virksomheden, hvorfor det er vigtigt, at ledelsen er opmærksom på, 

hvad en employer branding strategi kan medføre. På denne måde kan 

de forhåbentlig undgå de uheldige konsekvenser, som Cheney (2004) 
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fremhæver. Samtidig undgår virksomheden at deres employer branding 

strategi bliver en styringsmekanisme overfor medarbejderne.  



 

 128 

 128  

 

 

 

 

 

 

 

Konklusion 
 

”Livet forstås baglæns men må leves forlæns” 

 

Søren Kirkegaard 
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Konklusion 

De indledende betragtninger i denne afhandling tog udgangspunkt i vores 

hypotese om, at implementeringen af en employer branding strategi medfører 

en ændring i medarbejdernes identitet. På baggrund af det foregående 

analyseafsnit og vores fire underspørgsmål, vil vi nu besvare 

problemformuleringen for nærværende afhandling: 

 

Hvordan påvirker en employer branding strategi medarbejdernes identitet i en 

virksomhed og hvilke konsekvenser har dette?  

 

Vores metodiske tilgang til afhandlingen ligger i hermeneutikken og 

socialkonstruktivismen, hvorfor vores besvarelse af problemformuleringen 

tager udgangspunkt i en kontinuerlig tolkningsproces, der har ledt os frem til 

en enhedspræget mening i form af en konklusion. 

 

På baggrund af vores empiri udleder vi, at en employer branding strategi 

påvirker medarbejdernes identitet i en virksomhed, som vi har set 

eksemplificeret hos udvalgte medarbejdere i KMD. 

 

For at undersøge hvordan KMDs employer brand har påvirket medarbejderne i 

virksomheden, tog vi udgangspunkt i employer branding teoriens 

hovedbegreber. Ud fra vores casestudie, har vi fået en indikation på, at der i 

høj grad eksisterer person-organization fit mellem de adspurgte medarbejdere 

og KMD. Problematikken omkring begrebet er, at det ofte har en negativ 

effekt, når det omtalte fit er så højt, at det påvirker medarbejdernes identitet på 

en sådan måde, at arbejdet bliver dominerende, og får indflydelse på 

medarbejderens personlige identitet. 

Vi har ligeledes observeret, at en employer branding strategi skaber bestemte 

diskurser i en virksomhed. Vi har identificeret en karriediskurs i KMD, som er 

afledt af virksomhedens employer value proposition karriereveje. En sådan 

diskurs skaber et pres på medarbejderne, der søger at ændre deres identitet, 

idet de stræber efter at beholde det gode fit med virksomheden.   
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Samtidig med den høje grad af person-organization fit har vores undersøgelse 

givet os en indikation på, at der blandt KMDs medarbejdere er en høj grad af 

identifikation med virksomhedens værdisæt. Employer branding teorien 

foreskriver, at der skal være overensstemmelse mellem virksomhedens 

værdisæt og det employer brand image, virksomheden tegner. Dette betyder 

at, employer branding strategien påvirker medarbejderne til at inkorporere 

virksomhedens værdier i deres egen personlighed, hvilket i mange tilfælde 

føre til en identitetsregulering hos den enkelte medarbejder.   

 

Vores undersøgelse har identificeret flere måder hvorpå employer branding 

strategien regulerer medarbejdernes identitet. 

De idéer og normer, der er opstået som en følge af employer branding 

strategien og som hersker i virksomheden og de enkelte teams, påvirker 

ligeledes medarbejderne. En stærk virksomhedskultur har samme effekt, idet 

medarbejderne vil søge at matche kulturen bedst muligt ved at tilpasse sig og 

søge at leve op til de krav, virksomheden stiller. Som vores casestudie har vist, 

foregår denne styring af medarbejderne ofte ubevidst. Imidlertid vil ikke alle 

medarbejdere påvirkes i lige høj grad af en employer branding strategi. 

 

Vi har ydermere obserberet, at der er et manglende match mellem det, KMD 

kommunikerer eksternt omkring deres image, og hvad der bliver opfattet 

internt blandt medarbejderne. Idet KMD giver udtryk for at være innovativ i 

både den interne og eksterne kommunikation, men medarbejderne ikke mener, 

at innovationen er til stede i virksomheden, opstår der et paradoks, som 

påvirker medarbejderne. Konsekvensen heraf er, at medarbejderne må tilpasse 

deres identitet til KMD, og virksomheden risikerer samtidig, at eksisterende 

medarbejdere mister deres brand loyality og søger nye græsgange, fordi deres 

forventninger ikke bliver indfriet. 

Bagsiden af medaljen  

Vores empiri eksemplificerede, at identitetsregulering af medarbejderne som 

følge af en employer branding strategi har negative konsekvenser. Disse er 
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udbrændthed, nedsat kreativitet samt fleksibilitet og for stor ensartethed af 

medarbejderstaben, hvilket er til skade for såvel individet som virksomheden. 

Derfor er det vigtigt, at ledelsen er opmærksom på hvad en employer branding 

strategi medfører. På denne måde kan de forhåbentlig undgå de negative 

konsekvenser, vi har sat fokus på. 

 

Det er paradoksalt at opfatte employer branding som værende en fastlåst 

struktur, der kan have negative konsekvenser for medarbejderne og deres 

identitet, når strategien har til hensigt at fastholde og tiltrække medarbejdere. 

Burde strategien ikke udelukkende være til fordel for medarbejderne, idet dens 

mål er gøre virksomheden så attraktiv som mulig således, at medarbejderne 

ønsker at blive i deres nuværende stilling og udefrakommende ønsker 

ansættelse?  

Nærværende afhandling har sat fokus på, at der er en bagside af medaljen, da 

strategien får stor indflydelse på nuværende medarbejderes identitet i en 

virksomhed. Dette skyldes, at employer branding teorien bygger på en naiv 

tilgang til identiteter som værende statiske størrelser. Vi har imidlertid via 

vores empiri og teoretiske fundament argumenteret for, at identiteter ændrer 

sig over tid. Således kan medarbejdere i en virksomhed ikke passes ind i 

virksomhedens statiske employer brand som nøglen i et nøglehul.  

 

Vores diskussion af hvorvidt medarbejderne er bevidste om den styring, en 

employer branding strategi medfører, har fået os til at mene, at Alvessons 

(1998) emancipatoriske interessefelt er nødvendig for arbejdet med employer 

branding. Medarbejderne bør være opmærksomme på de påvirkninger, de 

udsættes for. Således, at de i deres identity work, kritisk kan tage stilling til en 

den identitetsregulering, som vi har konkluderet er bagsiden af medaljen ved 

employer branding.  
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Perspektivering 
 

”Jo længere tilbage du kan se, desto længere fremad ser du sandsynligvis”  

 

Winston Churchill 
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Perspektivering 

Dette afsnit har til hensigt at se vores problemfelt i et bredere lys samtidig 

med, at vi vil komme med bud på videre forskning inden for employer 

branding feltet.  

 

Vores undersøgelse har kastet lys på, at der kan være konsekvenser af 

implementeringen af en employer branding strategi, når virksomheden 

ubevidst påvirker medarbejdernes identitet i en bestemt retning. Som vi har 

konkluderet, kan dette have problematiske følger både for medarbejderne men 

også for virksomheden.  

Vi mener, det er oplagt at foretage en større og længerevarende undersøgelse 

af identitetsproblematikken, for at klarlægge hvilke konsekvenser den 

påvirkning employer branding strategien medfører, kan have på længere sigt. I 

denne sammenhæng ville det være interessant at følge en række personer over 

en længere periode. Undersøgelsen skulle starte allerede i 

jobsøgningsprocessen og fortsætte under ansættelsen, samt over en længere 

periode efter ansættelsen, for at klarlægge hvorledes disse personers identiteter 

ændrer sig i takt med, at de bliver integrerede i virksomheden. Efterfølgende, 

ville det være relevant at udforme ny teori om employer branding, der tager 

hensyn til den identitetsændring, en employer branding strategi medfører. På 

denne måde kan de virksomheder, der arbejder med employer branding, 

inddrage disse overvejelser i deres strategiske planlægning af virksomhedens 

employer brand.    

 
Ser vi på andre interessante områder, der ville være oplagte til videre 

forskning inden for feltet, er det relevant at kaste et blik på, hvordan 

medarbejderne i dagens virksomheder ser ud. I de senere år har der været 

meget tale om den nye generation Y, som lidt efter lidt vil overtage 

arbejdsmarkedet efter generation X og den ændring der vil ske på 

arbejdsmarkedet i forbindelse med dette generationsskift.   
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Den danske generation X26 er vokset op med energikrise og bilfrie søndage. 

De har været unge i fattigfirserne og har oplevet et arbejdsmarked præget af 

arbejdsløshed, hvilket uden tvivl har påvirket deres tilgang til, hvordan de 

arbejder og agerer i virksomheden.  

Helt anderledes forholder det sig med den nye generation Y27, som debuterer 

på et rødglødende arbejdsmarked, der skriger på arbejdskraft.  

Generation Y betegnes som den rigeste og bedst uddannede generation 

nogensinde.  

Der er tale om mennesker med en utroligt høj selvbevidsthed. De er meget 

internationale, udviklingsorienterede og innovative.  

På mange måder passer generation Y som hånd i handske til nutidens 

virksomheder, der ønsker et socialt ansvarligt image, samt at overleve i den 

globale konkurrence. Ikke desto mindre er generation Y kendetegnet ved at 

være utroligt krævende, ambitiøse og meget individuelt orienterede. De 

kræver stor frihed på arbejde, hurtigt avancement og høj løn lige fra første dag 

på arbejdsmarkedet.   

 

Et interessant undersøgelsesområde i forbindelse med employer branding 

fænomenet, er at undersøge hvorvidt der kan udarbejdes et effektivt employer 

brand, der retter sig til både generation X og Y? Herudover er det vigtigt, at 

virksomhederne er opmærksomme på, hvorvidt deres nuværende employer 

brand vil passe til den nye generation Y, der vil overtage arbejdsmarkedet, når 

babyboomerne går på pension. Samtidig bør virksomhederne spørge sig selv, 

om det vil være på tide at tage employer brandet op til en revurdering?  

Når generation Y skal vælge job, ser de på, hvordan virksomheden fremmer 

deres eget brand, og de shopper lynhurtigt et nyt job, hvis ikke deres krav 

bliver opfyldt. Af denne grund er det alfa og omega, at virksomhederne formår 

at skabe et employer brand, der passer til den nye generation.  

En undersøgelse omhandlende hvad generation Y bliver tiltrukket af og 

hvilken kommunikation der virker for dem, vil derfor være relevant og nyttig 

for virksomhederne i deres fremtidige arbejde med employer branding.  

                                                
26 Generation X er defineret som værende født mellem 1960 og 1975. 
27 Generation Y er defineret som værende født mellem 1975 og 1985 
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Et sidste punkt, vi mener, ville være interessant at undersøge i arbejdet med 

employer branding er rekrutteringens nye udfordringer indenfor 

netværkskommunikation. Ifølge en ny tendensundersøgelse foretaget af Center 

for Ledelse, ytrer op mod 60% af de danske virksomheder, at de anser enten 

eget eller kollegaers netværk som den mest effektive vej til rekruttering af 

kandidaterne (Ledelse, 2008: 7). En af de største udfordringer for 

virksomhederne er at få viden om kandidatgrupperne og deres evner, motiver 

og kompetencer. Relationsbaseret rekruttering er blevet et fokusområde, hvor 

dialog er afgørende for at få succes med rekruttering. Det er i den forbindelse 

altafgørende, at nuværende og forhenværende medarbejdere taler godt om 

virksomheden, så det gode ry opretholdes. I denne forbindelse vil det være 

relevant at undersøge hvordan netværkskommunikation kan integreres i 

arbejdet med employer branding.    

 

Disse afsluttende betragtninger lægger op til videre interessant forskning inden 

for employer branding feltet på et jobmarked, hvor kampen om de bedste 

kandidater fortsætter.  
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Bilag 1 

Interview 1: Arne, projektleder, anciennitet: knap 1 år 

Arbejder i projekt og konsulentforretningen, som sælger engangsopgaver til kunder.  

Kultur og tone 

Arne mener, at der er en rigtig god tone. Der er dog forskel på tonen i forskellige 

afdelinger. Det er Arnes indtryk, at der er forskel på en ”ung” og en ”ældre” division –

alt efter alderen på medarbejderne i de enkelte divisioner. Generelt er folk 

professionelle –der er stor faglighed i kommunikationen. Gør sig gældende i alle 

divisioner efter hans mening.  

KMD gik for 1 ½ år siden fra at være matrix-organisation til at være en linje-

organisation, hvilket er en bagvendt udvikling af, hvad man normalt ser. Arne synes, at 

det har påvirket kommunikationen, således at det har lukket de enkelte linjer sammen 

om sig selv. Man taler altså mest sammen med dem, som man er i linje med, hvor man 

før var mere tilknyttet et bredere fællesskab, hvilket skabte større holdånd indenfor 

divisionen. Nu er den brudt ned på de enkelte afdelinger. Man taler selvfølgelig pænt 

sammen og kan lave sjov, men arbejdet mod fælles mål er der ikke længere.  

Årsagen til organisationsændringen, mener Arne, er at folk ikke følte et fællesskab med 

dem, de sad omkring og løste opgaver sammen med. På grund af projektarbejdet 

arbejder man sammen i kortere perioder, og derfor opstod der ikke fællesskab. 

KMD’s image?   

A: ”Jeg tror det kommer lidt an på hvem du spørger. Fordi hvis du spørger ude hos 

vores kunder, så er jeg overbevist om, at de anser os for at være stabile og være 

professionelle med meget stor viden om det, vi laver. Hvis du spørger ude blandt den 

generelle befolkning i og for sig, og måske især det som er interessant i forhold til 

studerende og i forhold til folk, som vi godt kunne tænke os at gå ud og ansætte, så tror 

jeg i og for sig, at de vil klæbe nogle af de samme ord på, men jeg tror samtidig også, at 

de vil sige, at det er, måske, et lidt støvet image.” 

S: ”Hænger det så sammen med hvordan du føler, at KMD er?” 

A: ”Ja” 

S: ”Hvorfor”? 

A: ”Jamen øh, nu kan man sige, vi sidder jo…, qua det, at vi har meget forskellige 

kunder. Kunderne kommer til os og siger: kan I ikke løse en opgave for os? Så er det for 



 

 6 

   

os, i mine øjne er det vigtigt, at vi kan tilbyde dem nogle teknologier, fx som er det nye. 

At vi kan sige jamen vi har viden omkring hvad det skal være. De kan bare komme til os 

og så skal vi nok finde ud af det. Det kan de også langt hen ad vejen, men tit så 

begynder vi ikke at bygge videre på det, på et fagområde, før vi får kunden, øhm og man 

kan sige at hvis det er et forretningsmæssigt fagområde, så kan det godt give god 

mening, at man venter med det. Men rent teknologisk kan man, i mine øjne, gøre meget 

mere for at udvikle medarbejderne til at opbygge kompetencer på forhånd sådan, at 

man kan, når kunden kommer og siger ’kan I den og den teknologi’, så kan man sige ’ja 

selvfølgelig kan vi det’. 

Det, at man ikke er på forkant med udviklingen irriterer Arne. Det forstærker endvidere 

virksomhedens image af at være lidt støvet, kedeligt og konservativt. KMD er dygtige 

til det de laver, men hænger lidt efter markedet, efter hans mening: 

”Det forstærker det image, af at vi er sådan lidt konservative, lidt støvet…” 

Liste med ord, der evt. kendetegner KMD? 

5 ord, der går igen (hentyder til værdierne).  

Nærværende 

Ja, overfor kunden, men også overfor hinanden i hverdagen (muligvis kun i afdeling) 

Ansvarlige 

Ja især overfor kunder –det kræver det også, når man har med kunder, som SKAT at 

gøre f.eks. mener Arne, at der er en forestilling eller myte om, at der er et skel mellem 

drift og projektgruppen, men det er ikke hans opfattelse, at skellet eksisterer længere. Så 

man tager ansvar overfor hinanden også divisionerne imellem, på trods af de gamle 

forestillinger og myter. 

 Gammeldags 

Lidt ja, i relation til det med, at KMD rent teknologisk ikke udvikler sig på forkant… 

Gammeldags betyder i hans øjne hierarkisk, men det er ikke det, som Arne tænker på. 

KMD er ikke hierarkisk. 

Ufleksibel 

Ja –der er nogle forretningsregler og organisatoriske regler, som man holder sig til. I 

KMD er der også kommunikationsregler, som er fint fleksible efter Arnes mening. Et 

eksempel på stive regler kan være, at man skal have godkendelse før man fx installerer 

et bestemt program på sin computer.  
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S: ”Så du føler, at det bremser dig i din egen udvikling, at de er ufleksible –eller sådan 

din arbejdsgang?” 

A: ”Til en hvis grænse –ja det må jeg sige. Det gør jo så bare, at folk finder alle mulige 

forskellige veje gennem de her systemer. Og øh jeg tror, at uanset hvem du spørger, så 

vil de sige at så skal du lige tale med den, eller den person, så kan han lige hjælpe dig 

med det, eller så skal du lige, skriv en mail til den og den gruppe her, så kan de godt 

lige give tilladelse til det, sådan et eller andet… Man skal kende de rigtige mennesker 

for at komme igennem, men så kan man formentlig også komme igennem med mange 

forskellige ting. Men det er selvfølgelig svært som ny medarbejder at kende de 

uformelle kommunikationsveje, der så måtte være…” 

Kompetente 

Internt er han imponeret over hvor dygtige folk er til det, de laver. Populært plejer man 

at sige at man i KMD ved mere om kundens forretning end kunden gør, hvilket tit er 

rigtigt, fordi medarbejderne ofte har siddet i deres stilling 10-15 år og derfor kender 

ALT til deres område.  

S: ”Er det noget, som du så bygger din medarbejderidentitet på – når nu du siger, at 

folk er enormt fagligt dygtige i KMD, bygger du måske din identitet på det?” 

 

A: ”Det kunne man måske godt formode ja. Det er ikke noget, jeg bevidst tænker over. 

Jeg tænker måske snarere over at –hold kæft –jeg skal være god for at kunne 

tilfredsstille de her folk”. 

S: ”Er det så måske noget, der skaber et pres hos dig selv, eller er det sådan at du synes 

det er motiverende?” 

A: ”Det er nok både/og, men et positivt pres. Det er ikke sådan, at jeg bliver stresset 

over, at nu skal jeg altså være sådan og sådan, men det inspirerer mig til at blive bedre, 

i og for sig, så det er positivt og så lærer man selvfølgelig også meget om, netop når 

man sidder med en person, som har den her erfaring, jamen så bliver du nødt til 

ligesom at nå et vist niveau relativt hurtigt for at kunne tale med i og for sig, og for at 

vide hvad den her person taler om…” 

Engageret 

Arne synes ikke at KMD er engageret i så høj grad, selvom det er en værdi. Selvom folk 

kan svare på spørgsmål, når de bliver stillet, så mangler der proaktivitet i den deltagelse, 
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der bliver lagt for dagen i udvikling af ting, medarbejderne imellem og i forhold til 

forretningen. Det er hans indtryk, at medarbejderne generelt har en del ting, som de 

synes er for dårligt og man brokker sig, men der er ikke nogen, som gør noget ved det. 

Måske skyldes dette, at KMD er lidt gammeldags –man er lidt autoritetstro, tør ikke at 

gå til chefen eller man har den holdning, at man ikke får så meget ud af det. 

Selvfølgelig er folk engagerede overfor kunderne, men ikke så meget internt. 

Hierarkisk 

For nogle ja, men personligt er Arne ikke typen, der sætter sig ned og venter på en 

opgave fra chefen, men nogle gør måske. Skiftet fra matrix- til linjeorganisation var en 

stor fejl, pga. at matrixorganisationen ikke fungerede grundet for dårlig ledelse og deraf 

utilfredshed. Til gengæld virkede det som om, beslutningerne var meget tættere på, og 

at cheferne havde mere at sige umiddelbart. Man er blevet mere låst fast nu. Før var der 

en gruppe med 15 projektledere og under afdelingsmøderne kunne man sparre med 

hinanden. Den faglighed er der ikke mere og derfor synes Arne, at det er ærgerligt, at de 

er blevet en linjeorganisation.  

S: ”Så du føler altså, at din identitet –nu kommer vi ind på det igen – som medarbejder  

har ændret sig i takt med de her ændringer, man har lavet…?” 

A: ”Min identitet synes jeg ikke har ændret sig, fordi man kan selv, jeg gør meget ud af 

det her med netværk. Jeg har nogle gode kollegaer, som jeg taler med om –og også om 

faglige ting, så det er klart, at alt efter hvor engageret og hvor udfarende man er i 

forhold til sin omverden, jamen så er det klart, så kan du stadig bibeholde den her 

kontakt, men det er klart, der er ikke et formaliseret forum, hvor du kan gøre de her ting 

i. Og igen hvis man kommer som ny medarbejder, som ny projektleder, så kunne jeg 

sagtens forestille mig at man kunne stå meget alene omkring det her, hvis ikke der er 

nogen i den afdeling, som ligesom tager hånd om dig og siger, at her sidder den person 

han ved meget om det her og her sidder den person, og han ved meget om det her, men 

sådan føler jeg ikke, at man gør.” 

Employer branding strategi? 

”Jeg burde jo nok vide noget om det, fordi jeg var til et foredrag med Annika her for 

nylig, men jeg kan sgu ikke huske det”. 

Karriereveje: 

A: ”Det lyder skide godt, ha ha” 
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S: ”Men eksisterer det?” 

A:” Jamen jeg vil sige, at en af de ting, som jeg umiddelbart synes er det bedste ved 

KMD, det er, at man har enormt mange muligheder for karriereveje. Og jeg har også 

en følelse af, at det er noget, man vægter. En ting er selvfølgelig, at man bare har sagt 

’det er en strategi, vi har og det er noget, som der skal være mulighed for’ og så i øvrigt 

ikke gør noget ved det. Men jeg føler rent faktisk, at man gør noget ved det og man er 

meget opmærksom på, at, ikke så meget det, at få folk ind i folden, men også at folk, de 

skal blive i folden… Og det er en af de måder, man kan gøre det her på, at lave den her 

mulighed for at folk de kan skifte job og prøve forskellige områder, hvis de har lyst til 

det. ” 

S: ”Men ser du det fra organisationens side af som om det bliver lagt ud som en 

mulighed eller er det noget, som de gerne ser at man gør. Bliver det pålagt 

medarbejderne, eller er det helt frit til dem, der har lyst?” 

A: ”Nej det synes jeg ikke. Jeg synes umiddelbart, det er ikke noget, der bliver pålagt 

folk, sådan som jeg oplever det. Jeg synes, at de gør enormt meget for at promovere det 

på vores intranet, at nu er muligheden for dét og dét og dét og dét hold kan starte op, og 

nu starter der et trainee-hold indenfor det område, og søg dét, hvis du har lyst og det 

synes jeg, de er enormt gode til, så det må jeg sige.”    

Arne har ikke valgt at benytte sig af nogle af de tilbud, som han har læst om på 

intranettet. Han ser dog løbende på forskellige muligheder for at udvikle sig. Han tror, 

at der er mange, som videreuddanner sig i KMD. 

Work-life balance: 

”Jeg ved ikke. Man kan sige, at én af de største personalegoder, vi har i KMD, det er jo 

at vi har en 37-timers arbejdsuge med pauser. Og det er klart, at det betyder jo meget 

for –det betyder i hvert fald meget for mig, at jeg har tid til min familie også. Det er jeg 

rigtig glad for. Jeg tror ikke umiddelbart, at det er en udtalt strategi sådan som jeg 

opfatter det, at man gør det. At man har den mulighed. Det kan så godt være, at det 

ligger latent, at vi gør sådan og sådan. Det er så også fint nok, men som sagt jeg ser det 

som et personalegode. Jeg ser det ikke som en strategi.”    

Hjemmearbejdsplads: 

S: ”Har du en hjemmearbejdsplads?” 

A: ”Ja jeg har en computer og internetopkobling” 
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S: ”Er det noget, du benytter dig af?” 

A: ”Ja det er det da” 

S: ”Hvordan synes du at det indvirker…?” 

A: ”Det er dejligt” 

S: ”Det er positivt..?” 

A: ”Ja, det gør jo, at… det gør jo igen noget for den fleksibilitet, man har i sin 

dagligdag, at man kan få tingene til at løbe rundt...”  

Arne synes det er vigtigt, at der er fleksibilitet, da han arbejder med projekter. Der kan 

derfor være tidspunkter, hvor der ikke er noget at lave og perioder, hvor der er enormt 

travlt. Der er stor fleksibilitet, men Arne tror dette også kommer an på ens chef, hvor 

stor fleksibilitet, der er, samt hvem man selv er… De fleste er ansat på kontrakt med 

ikke-fastsat arbejdstid, dvs. der bliver ikke ført tilsyn med om du er på arbejde 37 timer 

om ugen, men derimod om du leverer det, som du skal levere. 

Arne husker fra sin ansættelse, at man sagde til ham, at hvis han kan styre et projekt, så 

kan han også styre sin tid på arbejdet. Dette var ikke en af grundene til, at han valgte at 

arbejde i KMD. Det var derimod drømmen om at blive projektleder, der var vigtig for 

ham. Det behøvede ikke nødvendigvis være i KMD, men et sted, hvor han kunne 

arbejde med projekter. 

Kultur –plads til forskellighed? 

S: ”Måtte du tilpasse dig kulturen, da du kom hertil?” 

A: ”Rent personligt synes jeg ikke. Jeg synes der er en meget stor fleksibilitet omkring… 

der er plads til at være sig selv. Rent arbejdsmæssigt er der selvfølgelig nogle regler, 

man skal holde sig til, som der er i alle andre virksomheder.(…)” 

”Rent personligt synes jeg ikke der er nogen tendens. Tværtimod, jeg er blevet opfordret 

til at være mig selv og forstærke de, som jeg ser det, allerede gode sider ved mig. Det 

synes jeg er meget positivt.” 

S: ” …og du synes så, at det her med work-life balance og karrierevejene, det er altså 

noget, som du synes der rent faktisk bliver opfyldt her i KMD, men det er ikke noget du 

har lagt mærke til at KMD promoverer sig med? 

A: ” Jo netop med det her med karrierevejene. Der synes jeg faktisk de er gode til det. 

Jeg synes det andet, det med work-life balance, det synes jeg ikke at man rigtig 

promoverer sig på…” 
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Arne kan mærke, at folk er glade for 37-timers arbejdsugen og lignende, men han kan 

ikke mærke, at KMD promoverer sig på dette. 

S: ”Og det med hjemmearbejdspladsen, det gør så ikke at du kommer til at arbejde 

yderligere udover de 37 timer? 

A: ”Det kan da godt være. Jeg vil sige ikke med selve arbejdet, men du er jo ’online’. 

Jeg har været i firmaer før, hvor det var langt værre end i KMD. Hvor der var et langt 

større pres på for at du altid var online…(…) Det synes jeg ikke at der er her. 

Overhovedet ikke. Men det er også fordi folk netop når de går hjem fra arbejde, så går 

de hjem fra arbejde. Det er det samme med i weekenderne. Der er meget få, der sidder i 

weekenden og arbejder. Det er i hvert fald meget få mails, der cirkler rundt i 

virksomheden. Det synes jeg er et godt tegn. Nu har vi så også fået sådan en telefon, 

hvor man får e-mails på. Og som udgangspunkt, der er jeg meget imod at man får sine 

arbejdsmails ind på telefonen, for så forventes det måske ligefrem, at man kan svare 

hele tiden og at man er online hele døgnet. Men måske netop fordi det er KMD, kan det 

netop lade sig gøre, fordi der er meget få, der rent faktisk arbejder, når de går hjem.  

Så som udgangspunkt, har jeg ikke følt det som en belastning eller som en hæmsko. Men 

det er måske også fordi jeg personligt siger ’jeg gider simpelthen ikke’. Når jeg går 

hjem fra arbejde, så har jeg fri, og hvis der kommer en mail, nå så kan det være jeg lige 

åbner den og ser hvem den er fra, men jeg gider ikke at tage stilling til det. Men der er 

måske nogen, som ikke er så gode til det…” 

 

Dusørordning? 

Det har Arne det ok med. Har ikke oplevet det som et pres fra virksomhedens side, da 

han ikke vil anbefale venner at arbejde i KMD, hvis han ikke selv synes det er et godt 

sted at være. Hvis han skulle anbefale en ven, så er det ikke pengene, som er det 

vigtigste for ham. Han har ikke benyttet sig af ordningen. 

Business angle? 

Arne har ikke været business angle, selvom han er blevet spurgt om det. Men han 

mener, at det er et spørgsmål om tid, altså om man føler, man kan sætte tid nok af til 

det.  

Afrunding 
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Arne mener, at KMD har en kæmpe udfordring i at forsøge at gøre KMD mere 

tidssvarende, således at de kan hamle op mod konkurrenter såsom NNIT i kampen om 

medarbejderne, især de unge. Man bliver nødt til at promovere KMD og hans egen 

afdeling som et højteknologisk udviklingshus med de muligheder, det bringer med sig.  

Intern employer branding? 

Arne mener, at employer branding internt skal ”serveres” som noget andet end 

employer branding. Det kunne f.eks. være løbetøj til løbeklubben, eller tiltag som 

”business angle”. Man skal altså føle sig tilknyttet til KMD mere end bare på det 

arbejdsmæssige plan, for at det skal lykkes. Det er sådan noget, som påvirker Arne i en 

positiv retning. 
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Bilag 2 

 

Interview 2: Bente, generisk projektleder, 9 års anciennitet 

 

Employer branding strategi i KMD? 

B: ”Jeg ved ikke om jeg kender strategien som sådan, men jeg ved jo godt, at man gør 

noget –og vi har en employer manager Annika, og jeg er selv én af de her ”business 

angles”, som er en del af programmet, så jeg kender det godt, men jeg kender ikke 

sådan strategien. Jeg har ikke set den på skrift, men jeg ved udmærket, at man gør det. 

Jeg har, i kraft af at jeg har været leder af brugervenlighedstestcenteret, haft utrolig 

meget kontakt med studerende for det har altid været meget interessant for studerende 

at komme og se det… Og der har jeg da kunnet mærke en stor ændring, for i starten var 

det næsten sådan noget vi skulle gøre hemmeligt eller skjult – at have studerende inde, 

for det var ikke noget vi tjente penge på. Og der er sket en stor, stor ændring gennem de 

senere år –at nu er det faktisk noget, som vi bliver bedt om. Tidligere var det sådan 

noget med at man kunne godt putte det ind under noget andet, så kunne vi godt –fordi vi 

syntes, at vi havde en forpligtigelse til at holde kontakt med de studerende og 

universiteterne…” 

Grunden til, at de følte sig forpligtede var, at de i hendes gruppe kommer med mange 

forskellige baggrunde. De fleste er akademikere, og derfor var det naturligt at holde 

kontakt med de studerende.  

 

Har du selv valgt at blive ”business angle”? 

B: ”Nej altså jeg blev opfordret til det af dem, der har programmet ik?  Men det er så 

fordi jeg har haft de aktiviteter, jeg har haft –det ved de jo godt jeg har haft…” 

Bente har altid syntes, det var vigtigt, spændende og interessant at have med de 

studerende at gøre og hun har været censor på RUC i mange år. Bente karakteriserer 

derfor sig selv som en ”ikke typisk KMD’er”. 

 

Kultur og tone? 

Bente synes, at tonen er ”meget fri og let” og hun synes, at KMD er rummelig på mange 

måder.  
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B: ”Det er ikke sådan meget stramt og styret. Altså selvfølgelig er der jo et hierarki, 

selvfølgelig er der nogle regler, men jeg synes, at det er meget rummeligt og man kan 

tage hensyn til den enkelte og det er også noget af det, som dengang jeg sad i den rolle 

og skulle ansætte nyuddannede, kunne sælge det på, at det var meget fleksibelt, især i 

forhold til børnefamilier, altså hvor man kunne indrette sin arbejdsdag efter hvordan 

det passede med ens privatliv.” 

For Bente selv betyder det også meget, at der er så stor fleksibilitet i KMD. Ved 

spørgsmålet om det også betød noget for hende, da hun blev ansat er svaret nej, for som 

Bente siger, var hun over den alder hvor det var relevant for hende –så det havde ingen 

indflydelse. Først da hun blev leder blev det en væsentlig faktor, fordi det har 

indvirkning på hvordan hun kan behandle sine medarbejdere.  

 

Bente nævner hjemmearbejdsplads, som hun selv benytter sig af én dag om ugen. 

 

B: ”Jeg arbejder selv hjemme som regel en dag om ugen.” 

S: ”Og det synes du er rart?” 

B: ”Det synes jeg faktisk er nødvendigt når man sidder i de der storrumskontorer. Vi 

sidder jo i en filet ovre i Nord-bygningen, som er beregnet til 70 mennesker. Nu har 

man proppet 80 ind og der skal laves plads til 100 mere –ikke på den filet, men i hele 

det store hus derovre. Så det er krævende at sidde der, fordi der er hele tiden 

forstyrrelser” 

 

Bente tjekker ofte sin mail hjemmefra. 

B: ”Jamen der har jeg jo min hjemmearbejdsplads. Jeg kan connecte og det er jeg stort 

set...” 

S: ”Gør du det?” 

B: ”Ja ja, det er jeg jo stort set næsten hele tiden” 

S: ”Du er næsten hele tiden på?” 

B: ”Ja” 

S: ”Hvad synes du om det, altså det der med, at man er på, når man har fri?” 

B: ”Jamen der er positive og negative sider ved det. Men jeg synes så længe, at man 

kan finde ud af at administrere det selv, så er det fint, fordi jeg kan jo så også lave 
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nogle ting i arbejdstiden, som ikke er arbejde, men det har jeg ikke dårlig samvittighed 

over, for så laver jeg også noget arbejde i fritiden. Altså, der kan jo være nogle ting 

som –med lægen, eller tandlægen eller skattevæsnet eller hvad ved jeg –banken, et eller 

andet man skal ordne i de timer, hvor man normalt er på arbejdet, og så kan man med 

god samvittighed gøre det, fordi så laver jeg også noget arbejde når jeg har fri…” 

”Men selvfølgelig kan det tage overhånd, fordi så synes man lige, at man lige må tjekke 

og sådan noget ikke? Men det synes jeg at jeg er rimelig god til. Min mand synes måske 

ikke at jeg er så god til det… ha ha. Han synes nogle gange, at jeg burde slukke… men 

altså jeg ved jo også bedre selv hvornår, jeg gør det ene og gør det andet, så…” 

  

KMD’s image? 

”Generelt set bliver vi nok betragtet som lidt gammeldags. Men det synes de så til 

gengæld også er i orden. Fordi vi jo har nogle systemer, nogle løsninger, som er meget 

sårbare fordi de indeholder personrelaterbare data og man faktisk kan finde ud af rigtig 

mange ting om folk, som ikke er så smart at få bredt ud. Så derfor er det på en eller 

anden måde lidt okay, også når vi har de her test og vi siger okay, det er sådan lidt 

gammeldags farver og det ser lidt gammeldags ud, men det er fint nok. Det forventer 

man ligesom, at det må det godt være. Jeg tror de ville synes at det var lidt mærkeligt, 

hvis der var alt for meget spræl i, så ville det virke utroværdigt.” 

 

”Jeg tror vi sådan har et lidt støvet image og jeg har da også selv, og det ligger jo 

nogle år tilbage i ansættelsessammenhæng været ude for nogen, som ikke ville ansættes 

fordi de synes de der systemer, vi lavede, de var godt nok noget gammeldags noget...”  

 

 ”Til gengæld, det synes jeg er det gode ved det –de løsninger, vi laver, det er jo nogle, 

som har betydning for folk, og betydning i samfundet. Og det er jeg da stolt af at være 

en del af. Det er da noget, der gør, at mange kan få udbetalt deres løn eller deres 

pension eller deres underholdsbidrag eller hvad det nu kan være…” 

 

Liste med ord der evt. karakteriserer KMD 

Gammeldags 
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Bente mener, at KMD kan virke gammeldags med andres øjne, hun mener ikke selv at 

virksomheden er gammeldags. 

  

Kompetent og engageret 

Ja i høj grad, KMD har utrolig dygtige folk, hvor der kan være personer, som brænder 

for deres arbejde og som har en baggrund fra kommunerne, så de ved meget og 

engagerer sig meget. Bente føler også at det er en del af hendes identitet i KMD at være 

kompetent. 

 

Ansvarlig 

Ja –medarbejderne tager ansvaret på sig med systemerne, så Bente mener, at man i høj 

grad er ansvarlig. 

 

Kompetent, engageret og ansvarlig er en del af KMD’s værdier og dem kan Bente stå 

inde for og relatere til: 

 

S: ”Og det er jo faktisk også værdierne du har nævnt her. Tre af KMDs fem værdier, du 

tager op dér, så dem kan du godt stå inde for og synes du egentlig de matcher godt?”  

B: Ja –til gengæld vil jeg sige innovativ, det synes jeg vi mangler” 

 

Innovativ 

Nej, det er KMD ikke. Bente nævner et initiativ, der blev lukket ned for 1½ år siden. 

Det var et innovativt initiativ på ITU, som blev sparet væk i KMD. Dette var hun meget 

skuffet over, fordi hun var med i det. Ved spørgsmålet om hvorvidt det bremser hende, 

at der ikke er innovation i KMD svarer hun: 

 

”I nogen situationer gør det. Altså, jeg mener, at man godt kunne få mere ud af mig, 

hvis man gav mig de rigtige rammer. Jeg blomstrede virkelig op det år, hvor vi var 

derude. Miljøet det betyder jo også noget, og det der med at få lov til at være 

innovativ.”  
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S: ”Er der plads til dine egne holdninger og værdier her i KMD –også hvis de ikke 

stemmer overens med hvad KMD kommunikerer udadtil og indadtil?” 

B: ”I nogen sammenhænge er der –ikke i alle. Der er nogen sammenhænge. Der 

ensretter vi og det gør vi specielt meget i vores afdeling fordi vi skal finde det, vi kan 

lave som standarder og det, vi kan lave som processer. Der må man jo hele tiden sådan 

skære lidt fra og lægge lidt til, og det kan være svært i forhold til forretningen. De gør 

tingene på forskellige måder og så skal vi ligesom finde ”måden” og det er jo ikke altid 

nemt fordi nogle vil jo stritte imod, og det er ikke nemt. De vil jo helst gøre som de 

plejer og det, de er overbevist om er den bedste måde, og det er jo ikke altid den, som vi 

når frem til, er det.” 

 

Mangfoldighed 

Det er der –der er mange forskellige typer af mennesker. Lige fra dem i sutsko til dem i 

slips og jakkesæt, udtaler Bente 

 

Employer branding i KMD 

 

Karriereveje: 

Bente synes godt om, at man kan udvikle sig og skifte karriere –som hun siger: ”det er 

kun for sent, at det er kommet”. Det er rigtig godt, da hun tidligere kunne se mange 

kollegaer forlade virksomheden, da de ikke kunne skifte stilling.  

B: ”Jeg synes, at det her med at man kan få mulighed for at udvikle sig og blive 

uddannet i virksomheden, skifte karriere, det synes jeg, at det er da kun for sent, at det 

er kommet. Så det synes jeg da er meget positivt, fordi vi har set mange gode kollegaer, 

som har skiftet job, fordi de ikke har kunnet få opfyldt de her ønsker, de har haft…” 

 

Det er en stor fordel, at medarbejdere, der bliver omskolet kender til hele virksomheden 

og alle de komplekse systemer, som de arbejder med samt forretningsgangen. 

 

B:”Der er det en stor fordel at man kender hele apparatet, kender løsningerne og 

forretningsgangen i huset. Så det synes jeg er rigtig positivt og det ser da også ud til at 

der er mange, der har taget imod det.” 
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Ved spørgsmålet om hvorvidt dette har skabt et pres på medarbejderne, svarer Bente: 

”Nej bestemt ikke. Det har nærmest været et problem, at man tidligere ikke prioriterede 

videreuddannelse så meget. Og det er også noget af det folk har givet som begrundelse 

for at de er holdt op…” 

 

Work-life balance: 

Bente benytter sig af dette –som tidligere nævnt. Aftalt med sin chef på møde, at hun 

arbejder hjemme en gang om ugen.  

 

Dusørordning? 

Bente synes godt om dette tiltag. Der er ikke noget negativt i, at man tilbyder 

medarbejderne en bonus for at skaffe nye medarbejdere. 

 

Identitet 

S: ”Du føler, at mange af de værdier, som er her i KMD, de stemmer egentlig overens 

med den person, du er?” 

B: ”Ja det synes jeg. Altså bortset fra det innovative ik? Så synes jeg, at det gør det” 

 

Der har været forskellige værdier og logoer gennem tiden i KMD, mens Bente har været 

ansat. Hun mener, at de har ændret dette omkring tre gange i de 9 år, hun har været i 

KMD. Bente mener dog, at det kommer meget an på ens nærmeste leder, og hvordan de 

tegner ens afdeling. Dette er mere afgørende end KMD som sådan. Selvfølgelig er 

værdierne med til at bestemme hvordan lederne agerer, men det er ledernes måde at 

udmønte værdier osv. på, som er afgørende for Bente. Ledelsen er skiftet fire gange, 

mens Bente har været der.  

Hvordan er dette så forløbet? Bente nævner at hun har mærket de store forandringer, 

idet man er gået fra enheder og afdelinger over til meget projektorienteret arbejde.  

 

KMD 24/7? 

 Bente er stolt over at arbejde i KMD. Hun opfatter også sig selv som KMD 

medarbejder i fritiden, og hun skjuler bestemt ikke sit job for omverdenen. 
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Tilbage til listen 

Værdiskabende  

Det mener Bente, at KMD er, og hun giver udtryk for, at hendes egen enhed også 

bidrager til dette 

 

Nærværende 

Bente mener, at KMD forsøger at være nærværende ved at lave workshops for at 

komme tættere på kunderne 

Arne mener, at employer branding internt skal ”serveres” som noget andet end 

employer branding. Det kunne f.eks. være løbetøj til løbeklubben, eller tiltag som 

”business angle”. Man skal altså føle sig tilknyttet til KMD mere end bare på det 

arbejdsmæssige plan, for at det skal lykkes. Det er sådan noget, som påvirker Arne i en 

positiv retning. 
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Bilag 3 

Interview 3: Carl. Salgschef. Anciennitet 6 år 

Carl er oprindelig cand.mag. i dansk og samfundsfag. Har arbejdet som salgschef siden 

2002 i KMD. Før da har han arbejdet i ISS og CSC og har også været i Mærsk. Carl har 

valgt at arbejde i KMD, da han foretrækker at arbejde for en stor organisation. 

Kultur og tone? 

Da Carl arbejder i salgsafdeling er folk af natur meget dynamiske, idérige og 

engagerede og kulturen i afdelingen er derfor meget engageret, indlevende og meget 

målrettet samt bundlinjeorienteret. Tonen i afdelingen er meget humoristisk. Carl savner 

dog noget mere tyngde i det faglige samvær med kollegaerne og han nævner sin alder 

som faktor for dette. Han er en af de ældste i afdelingen. Han påpeger, at alt det han 

sælger er produkter, som han selv har udviklet og han er derfor ikke kun salgschef, men 

har også en rolle som forretningsudvikler. 

Carls opfattelse af kulturen i KMD er mere baseret på hele KMD end på hans afdeling. 

Carl arbejder meget moderne, taler med mange mennesker, har et stort netværk, og 

arbejder også meget hjemmefra og ikke kun for KMD men også med mange eksterne 

partnere. Carls opfattelse af kulturen er præget af relationen til kunder og partnere og til 

kollegaer rundt omkring i virksomheden i stedet for i afdelingen. 

Carl lægger vægt på at man ikke behøver arbejde 70 timer om ugen i KMD, hvilket han 

ikke gider –men dog gør han det nogle gange, da han synes, at hans arbejdsområde er 

sjovt. 

KMD’s image? 

KMD har gennem 30 år leveret produkter til det samme kundesegment (kommunerne) 

og de har været relativt beskyttet af, at kunden ejer dem. Den faktor, mener Carl, giver 

en kultur 

”der er relativt statisk og har en negativ ”flavour” omkring sig –at det virker lidt støvet 

og lidt tungt og præget af medarbejdere med lidt rigelig høj gennemsnitsalder..” . 

Carl mener dog, at der er sket meget i KMD siden 2002 og frem, fordi kunderne i dag 

også er staten og erhverv. Det har styrket et mere attraktivt image hos KMD, også i 

forbindelse med at man har fået flere nye og unge medarbejdere ind. 

Liste med ord der evt. karakteriserer KMD 
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Carl mener, at KMD er meget kompetent faglig organisation, da KMD har haft 

monopol. (Dog understreger Carl at KMD har vundet deres opgaver i udbud –og han er 

imod ”fyordet” monopol). Det at man har koncentreret sig om én kunde, har gjort at 

KMD er en virksomhed, hvor medarbejderne ikke flyver ud og ind af virksomheden, 

som det sker i mange andre it-virksomheder.  Kompetent er derfor et nøgleord. 

Ansvarlig 

Ja –i KMD er man ansvarlig for at tingene er rigtige, da det er en kompetent 

virksomhed. Carl giver eksempel på Accenture, som havde rod i lønudbetalingen i 

Københavns Kommune, hvor KMD var med til at rette op på fejlen.  

Ærlig og åben og fleksibel 

Ja –der er en nærmest kammeratlig tone med kunderne, mener Carl. 

Mangfoldig 

Ja –hvilket ikke er mærkeligt, da der er 3000 ansatte. Dog er KMD ikke mangfoldig 

hvad angår nationaliteten af medarbejderne. Carl er meget skuffet over, at der ikke er 

flere medarbejdere af anden etnisk herkomst. Det burde KMD gøre noget ved ifølge 

ham. 

Værdiskabende 

Ja, for KMDs kunder i kraft af at de arbejder så fagligt og kompetent med dem.  

C: ”Der hvor det halter, det er jo det med innovation og initiativrighed til at lave nye 

ting ik? Det er jo noget, som jeg oplever tit, fordi jeg arbejder med forretningsudvikling, 

så støder jeg jo hele tiden på organisationens stivhed og relativt hierarkisk tyngde og 

alt det der.” 

S: Kan vi altså konkludere at du selv er en person, som kan lide –og som arbejder 

måske innovativt?  

C: ”Ja” 

S: ”Men hvordan er dine muligheder så for at komme til at arbejde innovativt? Føler du 

at de bremser dig fordi organisationen netop er sådan lidt stiv…?” 

C: ”Ja, det ville mange typer, som ikke har den sådan, ja det er jo svært at udtale sig 

om. Du kan godt høre hvor jeg er på vej hen… Jeg har en meget stærk personlighed, så 

jeg kommer igennem med mine ting ik? Men der er mange, der dør ik’ –tre skridt oppe 

af stien…” 

S: ”Fordi det simpelthen er for svært at komme igennem?” 
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C: ”Fordi de ikke orker at kæmpe alle de kampe ik? Og jeg tager dem simpelthen bare 

efterhånden som jeg fægter mig igennem…” 

Carl lægger vægt på, at man skal have en stærk personlighed for at komme igennem 

med sine forslag. Han mener, at hans selv kommer igennem og at der bliver lyttet til 

ham, hvis han kommer med nogen nye forslag. Han mener, at det er et problem for 

KMD at de ikke er mere innovative, når de går ud til nye kundesegmenter og når de skal 

udvikle sig. Han lægger dog vægt på, at der skal være en balance, da KMD, som jo 

laver store projekter, ikke kun skal ”rende rundt som fluer i en flaske og få nye idéer 

hver anden dag, for så laver man noget lort”. 

S: ”Så det vil sige, at der er nogle af de her værdier, som stemmer overens med den 

person, som du er, med den identitet, som du har her på arbejdspladsen, men der er 

også noget som du i høj grad ville ønske, at der kunne arbejdes med?” 

C: ”Ja, innovationen og fleksibiliteten i forbindelse med innovationer og 

forretningsudvikling. Det savner jeg, at der er mere støtte til.” 

 Employer branding strategi i KMD 

 

Work-life balance: 

Som tidligere nævnt benytter Carl sig meget af den frihed, der er i KMD hvad angår 

hjemmearbejdsplads mm. Og han er derfor positiv overfor denne strategi.  

 

Karriereveje: 

C: ”Jeg tror, at der er rigtig mange medarbejdere, som har stor gavn af at være i sådan 

en type virksomhed her. Det må være et godt sted at starte sin karriere op, fordi man får 

tilbudt rigtig meget uddannelse. Jeg tror, det er en meget struktureret virksomhed hvad 

det angår, og der er meget store muligheder for medarbejdere, som tager hænderne op 

af lommen. Og så overser man de der problemer, der er ved at arbejde i en stor 

organisation. Du kan ikke få det hele. Hvis du vil have mange muligheder, så arbejder 

du også i en relativt stor organisation og så har den en vis sådan form for inerti, 

træghed ik? Jeg benytter mig ikke selv så meget af det, som jeg kunne. Jeg er blevet 

tilbudt at tage en MBA selvfølgelig. Det er flere år tilbage, men altså…” 

S: ”Den valgte du at springe over?”  

C: ”Jeg tjener jo ikke flere penge fordi jeg får en MBA vel?” 
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Carl har overvejet at tage en MBA, men han har, som han siger, gang i meget andet, så 

det vil han ikke. Han synes ikke at virksomheden har forsøgt at presse ham til at tage en 

MBA, men er glad for at have fået tilbuddet. Med tiden kunne han godt tænke sig at 

tage en specificeret videreuddannelse indenfor sit felt, men ikke endnu. 

 Hvad angår folk der tager en MBA , er Carl ikke videre imponeret over deres viden. 

Han siger, at han mest har været inspireret af dem, hvis de har haft en spændende 

personlighed og god karriere. Carl nævner, at han er alt for resultatsøgende til at finde 

værdi i alt det teoretiske ”udenomssnak”.  

Plads til forskellighed i KMD? 

Carl mener, at der er god plads til forskellighed i KMD: 

”I allerhøjeste grad ja, i allerhøjeste grad. Mærsk var jeg kun i i halvandet år. Det 

kunne jeg slet ikke holde ud. Der var alt for meget konformitet og det var begrænsende 

for udviklingen af virksomheden. Fordi mennesker er ikke sådan, mennesker udvikler 

sig ikke bedst ved at blive skubbet ind i en eller anden pasform, Mennesker er ekstremt 

forskellige. Det synes jeg er en stor styrke i KMD. Det er også noget af det, der er 

fremgået af hvad jeg ellers har sagt.” 

 

Dusørordning? 

Carl har anbefalet nogen at arbejde i KMD og har også fået ansat en. Han synes godt 

om ordningen og synes det er fint at få folk ind via personlig anbefaling, for han mener, 

man aldrig vil anbefale nogen, medmindre man regner med, at vedkommende personligt 

og fagligt kan levere varen. 

Business angle? 

Carl er business angle for KMD. Han har selv spurgt om lov til at blive det –og har 

været ude og holde en del foredrag for nogle år siden, bl.a. for arbejdsløse. Han synes, 

at det var spændende at forklare hvordan han selv brugte noget så fremmed som en 

cand.mag. uddannelse fra RUC til hans nuværende stilling.  

Carl undrer sig over hvorfor KMD ikke tager fat i arbejdsløse akademikere og uddanner 

dem. Som han siger, betyder det ikke noget, om de ikke har forstand på it, for det kan de 

hurtigt lære… Han har endda foreslået det, men har fået at vide, at det ikke er dem, som 

KMD forsøger at rekruttere. 

KMD 24/7? 
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C: ”Det er sådan, at jeg taler sgu aldrig om mit arbejde for det hører mit arbejdsliv til. 

Det er kun hvis der er nogen, som sådan spørger ind til det, så taler jeg selvfølgelig 

gerne om det –meget gerne. Men jeg går ikke sådan og fortæller om det” 

S: ”Hvorfor?” 

Carl nævner en bog skrevet af en nobelpristager, som har lært ham, at man ikke skal 

spilde sit fritidsliv med at belaste sig med hvad man skal gøre af ting på sit arbejde. 

Man skal altså ikke tale med venner og familie om arbejdet, for de ting, der skal løses 

rent arbejdsmæssigt, skal løses når du er på arbejde.  

C: ”De ting, der tilhører dit arbejde, de kan løses når du er på arbejde fordi der har du 

dine papirer, der har du dine mapper, der har du dine kollegaer, der har du din telefon 

hvor du ringer. Altså, der er alle midler, der står til rådighed for dig for at løse de 

problemstillinger. ” 

S: ”Hvad så hvis du har hjemmearbejdsplads, eller pc. Tjekker du din mail?” 

C:” Jamen jeg sidder jo arbejder hjemme fra klokken 7.30 om morgenen måske til 

klokken 15…” 

C: ”Jeg arbejder rigtig meget hjemme. Det har jeg gjort i rigtig mange år” 

S: ”Men så stopper du kl 15?” 

C: ”Ja. Men så har jeg altid min mobil åben. Jeg kan godt finde på at ringe til 

kollegaer og det tror jeg også at jer er kendt for. Det kan jeg sagtens finde på sådan kl 

22 om aftenen. Men så er det sådan noget meget målrettet noget. Men jeg går ikke på 

mail. Når jeg lukker den så går jeg ikke på mail igen. Jeg sidder ikke sådan til langt ud 

på aftenen. Det gider jeg ikke.”  

Han holder altså sit privatliv og arbejdsliv adskilt og føler derved, at han er meget 

fokuseret, når han er på arbejde.  
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Bilag 4 

Interview 4: Dorthe. Produktchef. 40 år. Anciennitet: 9 år 

Dorthe arbejder i ”udviklingshuset”, hvor alt software udvikles. Hun er ansat som 

produktchef i en afdeling, der laver systemer til elektroniske dokumenter og persondata.  

Dorthe er ansvarlig for rettelse af fejl og har ligeledes personaleansvar.  

Hun blev ansat i KMD i 1999, hvorefter hun havde en kort afstikker på 4 måneder i 

2001-2002. Dorthe kom tilbage til KMD i 2002.  

Hun startede som analytiker, hvor hun lavede feltstudier mm. og har senere været 

projektleder.  Derefter tog Dorthe en D-certificering, selvom hun ville have taget en C-

certificering, men hun blev opfordret til at gå chefvejen. Har siden været chef i 

halvandet år.  

S: ”Var det dig selv der opsøgte det at være chef?” 

D: ” Nej det var min daværende chef der opfordrede mig til det.” 

Kultur og tone i divisionen? 

”Vi har en meget ærlig tone, synes jeg.. vi er meget ærlige og vi laver meget grin.. folk 

er generelt meget glade og tilfredse”.  

Dorthe understreger, at hendes medarbejdere er dygtige, og at der ligeledes eksisterer en 

hjælpsom kultur, hvor folk er gode til at dele viden, hjælpe og få andre op i gear.  

Dorthe mener, det altid har været sådan siden hun startede i 1999. Det er nemt at 

komme ind som ny i afdelingen, og folk er gode til at spørge personligt ind til hinandens 

forhold med f.eks. familien, hvordan man har det osv.  

KMD’s image? 

” Altså jeg tror det er ved at ændre sig fra at være den der kommunale mastodont, 

monopol, øhh virksomhed, til at blive en mere attraktiv virksomhed. Jeg synes, vi 

begynder at brande os godt ude i markedet til at fjerne det der støvede image.” 

Dorthe synes, at KMD tilbyder mange spændende opgaver, hvilket gør virksomheden 

attraktiv. Herudover mener hun, at der er god mulighed for at præge sit eget arbejde i 

den retning man selv ønsker at gå. Hun synes ydermere, at KMD har kørt nogle gode  

forløb med trainees og tror at dette giver mange ansøgere. 

”Jeg tror også, vi er kendt for at have en god balance mellem privatliv og arbejdsliv og 

det tror jeg er rigtig vigtigt for mange mennesker.”  
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Herudover mener hun, at mange opfatter KMD som værende en virksomhed, der 

tilbyder en god balance mellem arbejdsliv og privatliv og et sted hvor der er mulighed 

for faglige udfordringer.  

”Jeg tror mange opfatter os sådan, altså det er IBM men IBM er bare lidt hårdere”.  

 

Work-life balance: 

S: ”Hvordan er det for dig personligt? Altså er det vigtigt at der er en god balance 

mellem arbejds- og privatliv?” 

D: ” Ja, ja for søren, for mig er det meget vigtigt og også en væstenlig grund til at jeg 

har været på KMD i så mange år, at jeg kan få det til at hænge sammen med mit 

privatliv.. også fordi at jeg har meget brug for at have et god tog stærkt netværk og det 

skal der være tid til at pleje (..) jeg har det godt med hjemmearbejdspladsen og det 

bruger jeg typisk til at arbejde om aftenen også fordi jeg skal hjem og hente børn og så 

bruger jeg ofte en 2 – 3 timer på at arbejde om aftenen.” 

S:”Så du arbejder tit hjemme om aftenen?” 

D:” Ja det gør jeg. Også fordi jeg er alene med 3 unger og det giver en vis afhængighed 

for jeg vil ikke have at de er 100 timer i institution om ugen”.  

Work life balance er meget positivt for Dorthe. Det er vigtigt for hende, at arbejdslivet 

kan hænge sammen med privatlivet, da hun er alene med 3 børn og samtidig har et stort  

netværk, der skal plejes. Work life balance er en væsentlig grund til, at Dorthe har været 

hos KMD i så mange år.  

Dorthe benytter sig om tilbuddet af hjemmearbejdsplads. Hun bruger typisk 

hjemmearbejdspladsen til at arbejde om aftenen, så hun kan være mere sammen med 

sine børn om dagen og dette giver god fleksibilitet for hende. Hvis Dorthe ikke havde 

hjemmearbejdspladsen til rådighed, ville hun ikke have en chefstilling, da hun så ikke 

kunne få sin private hverdag til at hænge sammen. Hun understreger, at der er mange, 

som vælger ikke at benytte sig af tilbuddet med hjemmearbejdsplads, da de ikke vil 

blande arbejde og privatliv.  

Dorthe mener, at det vigtigste i KMD er, at opgaverne bliver løst - ikke hvornår det 

bliver gjort, og der er en god forståelse og åbenhed om, hvornår man arbejder hjemme - 

også i chefgruppen.   
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Dorthes prioritet som leder er i den forbindelse at guide sine medarbejdere, så de selv 

kan løse deres opgaver på den bedste måde.  

 

Herefter viste vi Dorthe listen med ord der kunne karakterisere KMD. Om disse ord 

sagde hun følgende:  

Nærværende 

Dorthe mener ikke, at KMD er nærværende. Hun understreger, at der er sket meget 

siden hun blev ansat i 1999, men at KMD stadig kan blive bedre på det punkt og blive 

mere professionelle omkring det at tale i øjenhøjde til kunderne.  

Innovativ 

”Innovativ det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke vi er”.  

Stressende 

”Jeg har selv haft et meget stressende efterår, med alt for meget arbejde”. 

Dorthe mener, at der er stress og stort arbejdspres i KMD og har selv oplevet et efterår 

med alt for meget arbejde. Dorthe er selv god til at tage mange opgaver, men der kom 

også mange opgaver ovenfra.  

D: ”Jeg er rigtig god til at tage opgaver på mig.” 

Konkret kom der flere opgaver end normalt grundet at en chef i chefgruppen ikke 

formåede at løse sine opgaver ordentligt. Han er fyret nu, men hans manglende evner 

gjorde, at Dorthe havde meget travlt. Nu skal hun dog aflastes og har gjort opmærksom 

på, at hun skal bruge en højrehånd.  

 

Dorthe oplevede dog, at hun skulle sige dette et par gange, og at man skal blive ved før 

man kommer igennem overfor øvre chefer.  

”... så jo, hvis man bliver ved og siger jeg vil det, så kan man godt komme igennem. 

S: Men man skal sige det et par gange. 

D: Ja det har jeg oplevet”. 

 

Hun understreger imidlertid, at hun selv er ny som chef og derfor kan have svært ved at 

stoppe op og at de andre chefer også havde for travlt, så de lyttede ikke til hende.   

Gammeldags  
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Dorthe mener ikke KMD er gammeldags længere. Hun mener at grunden til at de ikke 

er gammeldags længere er at direktionen har arbejdet aktivt på at vende virksomheden. 

Hun mener ikke de ville have stået så stærkt som de gør i dag hvis ledelsen ikke havde 

arbejdet på det.  

Ærlig og åben 

”Jeg mener vi generelt har en ærlig og åben kultur”. 

 

Ufleksible 

Dorthe mener, at der er regler i HR, som kan være ufleksible, men for det meste, er de 

fleksible. Virksomheden ser medarbejderne hvor de er og giver mulighed for, at de kan 

flytte sig og komme videre arbejdsmæssigt. Dog er der også nogle rammer i 

virksomheden, som ikke kan diskuteres.  

Kompetent 

”Jeg synes, jeg har nogle dygtige medarbejdere”. 

Engagerede 

Ifølge Dorthe er medarbejderne meget engagerede. Folk tager ansvar og hjælper 

hinanden.  

Initiativrige 

”Det tror jeg vi kan blive bedre til”. 

Mangfoldige  

”Vi er også mangfoldige, synes jeg. Det var faktisk en af de ting, jeg lagde mærke til, 

dengang jeg blev ansat (..) der er en kæmpe forskellighed som folk er gode til at bruge”.  

Der er mange kvinder ansat i ”udviklingshuset”, faktisk er der 50/50 i hendes afdeling. 

Dorthe mener, der er unge og gamle samt mange med forskellige uddannelser fra 

forskellige retninger. Denne forskellighed er folk gode til at bruge.  

”Og så er der også etnisk. Altså ikke sådan voldsomt, men jeg mener, vi er gode til at 

kigge på personer sådan i stedet for hudfarven eller at de taler lidt anderledes. Det 

synes jeg er rigtig rart.” 

Hierarkisk 

Dorthe mener ikke, at KMD er hierarkisk mere, og at det dermed er en rimelig flad 

organisation. Hun oplever ikke, at det er svært for hendes chef at få øvre chefer i tale. 
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Budskaber kommer op, men man følger en klar kommandovej, for ellers bliver der 

kaos. Hun mener, at ledelsen er gode til at lytte til medarbejderne. 

 

Dorthe mener, at KMD’s værdier passer til hende selv som person, og at hun kan  

identificere sig med dem. Det er ord, hun sagtens kunne sætte på sig selv. 

S: ” Hvordan synes du KMD’s værdier passer på dig selv som person, altså passer du 

til de værdier?” 

D: ” Til KMD’s værdier?” (..) ”Ja det gør jeg, ja det er også nogle værdier jeg kan 

identificere mig med og nærvær synes jeg er rigtig vigtigt. (..) Ja det er ord jeg sagtens 

kan sætte på mig selv.” 

 

Karriereveje: 

Det, at der er en strategi for hvordan man kan komme videre, mener Dorthe, påvirker 

hende i høj grad.  

” Som projektleder er der lagt et helt fast karrierespor for, hvordan man kan komme 

videre, øh og det er rigtig godt.. det betyder også rigtig meget for mit netværk på tværs 

af KMD øh og det samme får ledere”.  

 

Hun mener, at det er positivt, at man kan følge disse spor, og at der er mulighed for 

udvikling. Hvorvidt det forventes af ledelsen, at man følger disse spor, svarer Dorthe: 

”Øh både/og, altså man kan sige, vi vil gerne have folk udvikler sig, (..) men vi har også 

nogle opgaver, hvor man kan sige, at de er rigtig fint, hvis de gerne vil sidde at nørkle 

med dem, fordi de typisk af andre, vil blive opfattet som lidt kedelige”. 

 

Når Dorthe holder sine personaleudviklingssamtaler, tager hun en snak med folk, for at 

finde ud af, hvad de selv har lyst til.  

Hun synes, at det er rart med folk, der gerne vil flytte sig , og at KMD giver mulighed 

for at drømme.  

Dorthe synes dusørordningen er fin, og at det kan være med til at skaffe gode 

medarbejdere. Ligeledes synes hun, at business angels konceptet er en god idé.  
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Dorthe er ikke opmærksom på employer branding strategien i sin hverdag, hun har ikke 

tænkt meget over den, og hun mener ikke den har meget med hende at gøre.  Hun har 

skimmet de historier, der har været på intranettet om employer branding.  

 

KMD 24/7 

S: ”Ser du dig selv som KMD medarbejder hele tiden, altså identificerer du dog med 

KMD?” 

D: ”Ja, det gør jeg. Jeg identificerer mig med KMD, det gør jeg.. jeg er stolt af at 

arbejde hos KMD, det er her jeg er formet som arbejdspersonen, så det er da en stor del 

i min identitet, og jeg er præget rigtig meget af KMD’s holdninger til hvordan man skal 

arbejde, hvad der er vigtigt osv. Jeg opfatter mig selv som KMD’er”. 

(..) 

S: ”Er der plads til forskellighed?” 

D: ”Ja det synes jeg. Men nogen gange bliver det sådan en diskussionsklub hvor alle 

skal have et fingeraftryk. Der synes jeg, vi er blevet bedre til at skære lidt mere igennem 

(..) det synes jeg er positivt.(..) før gik vi lidt rundt i diskussioner, det synes jeg er 

dræbende.” 

 

Hun understreger, at man lytter, især hvis folk er fagligt dygtige. Hun mener, at de i 

hendes afdeling er gode til at bruge hinandens stærke sider og respektere hinandens 

områder.  

 

Ansættelsen 

Dorthe lagde stor vægt på balancen mellem privatliv og arbejdsliv da hun søgte arbejde 

hos KMD i sin tid. Herudover vægtede udfordringerne højt.  

Dog lagde hun mest vægt på hvad hun ville komme til at arbejde med. Hun oplevede 

hurtigt, at der var en rar og afslappet stemning, at der var en god tone og at der var rart 

af være. Dorthe beskriver afslutningsvis hendes karriere hos KMD som et lykkeligt 

ægteskab.  
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Bilag 5  

Interview 5: Erik. Projektleder. 35 år. Anciennitet: 6 mdr. 

Erik arbejder som projektleder med arbejdsmarkedsydelser. Hans arbejde består i at 

håndtere den del af forvaltningen, der omhandler fejl leverancer – tilbagemelding til 

kunder, løsninger osv. Herudover har han personaleansvar.  

Erik søgte stillingen hos KMD, fordi han gerne ville have en projektleder stilling.  
Herudover blev han tiltrukket af måden, ansættelsesbrevet var beskrevet. 
 
”Der var fokus på menneskelige værdier i en teknisk foranderlig hverdag og fordi der 
var et væsentligt fokus på det at ens menneskelighed og privatliv blev respekteret og 
anerkendt”.  
 
Samtidig var det den operationelle faktor, der fik ham til at søge stillingen.  
Erik så opslaget i et nyhedsbrev han fik tilsendt fra en it hjemmeside.  
 
Kultur ? 
I gruppen: 
Erik oplever en todeling i gruppen hvad angår kulturen: Hans egen direkte leder har et 

meget humant fokus, som omhandler Eriks’ vækst, hvilket han finder rart, eftersom han 

er ny og ung. Han synes, at der er en god dialog, som går på en familie vibe, der handler 

om ansvar for produktet og ejerskab. Det er som om produktet er dit barn, fortæller han. 

Erik synes, at det er nogle følsomme områder, fordi man skal forholde sig til egne 

følelser til produktet.  

Dialogen er ikke udadvendt. Der er en stemning af teamet mod andre teams. Hvad kan 

vi / kan vi ikke? Der er aldrig en direkte relation til kunden. 

 
 
 
KMD generelt  
 
”Jeg synes, at det er en meget afslappet og behagelig tone. Altså man bliver respekteret, 
som den man er. Der bliver ikke lagt et forventningspres ned over en eller et pres for, at 
man absolut skal passe ind i en helhed. (...) Der er frihed til at være som du har lyst til, 
hvis din indsats er god nok, bliver du respekteret alligevel. (..) Det er meget rart, altså 
det er meget afslappet”. 
  
Denne afslappede tone mener Erik, at man især mærker i starten. Efter lidt tids 
ansættelse er han kommet lidt ind under overfladen, og har i den forbindelse lagt mærke 
til de polemikker, der eksisterer, så som spørgsmålstegn ved nogle regelsæt, 
utilfredshed overfor forandringer der kan være i organisationen mm.  
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”.. men selve kulturen handler om en generel respekt for hinanden, og for ens egen 
indsats og for menneskers forskellighed, synes jeg, men også at man skal respektere 
folks ansvarsområder, det går folk meget op i her.”  
 
Viden er ligeledes en bærende faktor for kulturen i KMD.  
 
KMD’s image?   

 
”Jeg tror ikke, folk ser særlig meget på det (..) alle de mennesker jeg har sagt til, jeg 
arbejder i KMD (..) de har ikke rigtig nogen relation til firmaet, hvad er det, hvad laver 
du, hvad er det for et sted , var det ikke jer der engang hed kommunedata? (..) jeg vidste 
ikke engang selv hvad det var før jeg startede”.  
 
Ifølge Erik er der mange, der ikke ved hvad KMD er, eftersom det ikke er en synlig 
virksomhed udadtil. Dog lægger han vægt på at KMD er synlig blandt deres kunder og 
blandt medarbejdere.  
 
”.. så jeg har ikke engang selv nogen relationer til det.. de mennesker jeg omgås, har 
ikke nogen særlige relationer til det. Så det er ikke et brand, der er ude i verdenen, men 
det er jo et brand, der er meget synligt, når man er herinde, og det er et brand, der er 
meget synligt for vores kunder”.  
 
Erik mener, at KMD er en meget stor, men meget anonym virksomhed. Dette ser han 
som en fordel, da de dermed ikke bliver påvirket af pressen f.eks. Dette gør, at risikoen i 
daglige arbejde bliver mindre, fordi de ikke skal bevare en bestemt profil udadtil, 
hvilket gør det mere afslappende.  
 
Liste med ord der evt. karakteriserer KMD 

 
Nærværende 
” Altså nærværende det er de måske for dem der sidder i kommunen (..) internt set er 
det ikke noget jeg mærker (..) men det er svært, når en virksomheder når en bestemt 
størrelse især når vi er delt over hele landet”. 
 
Erik mener, at KMD er nærværende overfor de der sidder i kommunen, men han 
mærker ikke nærvær i hans daglige arbejde som medarbejder. Dog er det heller ikke 
noget, han mangler. Han understreger i denne forbindelse, at det er svært for så stor og 
delt en virksomhed at skabe nærvær, men han får fornemmelsen af at være en del af 
virksomheden via bygninger, når han tænder sin pc, ser logoet etc.  
 
” KMD er nærværende i mit liv. Det er en del af min egen identitet, at jeg arbejder for 
KMD”.  
 
Erik mener, at hans identitet har ændret sig, siden han blev ansat. Dels fordi han blev 
mellemleder for første gang. Som projektleder i KMD er han ansvarlig og har fået 
personaleansvar, hvilket han ikke havde før.  Han oplever, at der i KMD er en anden 
vægt omkring det at være projektleder og at de har anden indgangsvinkel. Man oplever 
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mere respekt, men bliver desværre også frygtet mere, fordi man har mere ansvar og er 
sat op i mellemleder klassen. 
 
S: ”Føler du din identitet har ændret sig siden du er startet i KMD?” 
” Ja, det er jeg blevet nødt til fordi jeg er blevet mellemleder for første gang i mit liv. 
(..) Når du er projektleder i KMD har du personaleansvar og her er der en anden vægt i 
virksomheden omkring det at være projektleder. (..) Det gør at jeg har en anden 
indgangsvinkel til det. (..) Så ja jeg har blevet nødt til at ændre mig.. meget.” 
Denne ændring i Eriks identitet er sket pga. den måde KMD håndterer projektleder 
stillingen på.  
 
Hvad angår de forventninger der har været fra KMDs side, har han både oplevet dem 
som udfordrende men også lidt skræmmende til at starte med, især pga. forandringen i 
at han nu bliver betragtet som en leder og ikke som en del af medarbejdergruppen.  
Dog er hans leder meget afslappet i forhold til sin holdning til hvad han skal nå. Dette er 
rart, mener Erik, eftersom der er mange ting, man skal sætte sig ind i og et nyt og meget 
specifikt system, han skal sætte sig ind i.  
 
”Jeg kan mærke, at jo længere ind i virksomheden jeg kommer jo flere ansvarsområder 
får jeg tildækket og dermed også en større arbejdsbyrde, så jeg regner med at .. jeg 
startede måske på 35 timer om ugen, nu er jeg nok på 45 og jeg når nok op på en 55 når 
jeg har en 5 års erfaring”.  
 
En af grundene til at han må arbejde mere, er ren nød, da de får flere opgaver, men er et 
mindre team med mange nye mennesker. Dette gør også, at Erik bliver nødt til at tage 
fat i nogle opgaver tidligere end han er klar til. Nogle har forladt deres team, så der er 
mange, der skal trænes. 
 
”Jeg havde faktisk planlagt at holde mig meget stramt til en 37 timers arbejdsuge og 
ikke arbejde mere, fordi jeg netop værdsætter meget mit privatliv. Og det var en af de 
ting, jeg netop så i ansøgningen (..) men nu er jeg jo ikke på sådan en fast tids kontrakt, 
så i teorien skal jeg jo lave mine projekter færdige og sån..”   
 
Hvad angår det at han arbejder mere end 37 timer, forklarer Erik, at han synes, det er et 
sjovt arbejde, og så længe han har det sjovt og spændende, er det ikke generende. 
Samtidig understreger han, at i det øjeblik han ikke længere synes, det er sjovt, er det 
virkelig dårligt og de dage hvor det ikke kører, som det skal, er det ikke sjovt.  
 
” Men det har da betydet nogle ændringer i den måde, jeg sådan strukturerer min 
hverdag på”.  
”Nu hvor jeg har fået det der mellemlederansvar, så er jeg også mere berørt af mit 
arbejde og de oplevelser, jeg har på mit arbejde. Altså jeg  snakker måske mere om mit 
arbejde, end jeg plejede, og jeg har lidt sværere ved at lægge det”. 
  
Dog regner Erik med, at kurven i arbejdsbyrden vil gå ned, og at det han gennemgår nu, 
er en hård indlæringsfase.  
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Innovativ 
”Jeg synes ikke den er innovativ. Det vil vi meget gerne være. Det synes jeg ikke den 
er” 
Han tror, at de er på vej til at blive det, og at de fremtidsplaner, der bliver lagt, ligger op 
til det. Fremadrettet ser han innovation. 
 
Stressende 
Lige nu er det stressende for ham. Han er inde i en opadgående kurve, men regner med 
selv at kunne håndtere den. Dog mener han ikke, at virksomheden er stresset. Erik 
forklarer at hos KMD er kunderne kommunen, og derfor er de et eller andet sted 
afhængige af KMD, hvorfor kunden bliver mindre vigtig for KMD. Erik understreger 
ligeledes, at mange af de, der er ansatte i KMD, er tidligere ansatte af kommunen, 
hvorfor der bliver lidt dårlig snak om kunden på gangene. Han oplever et ”os og dem”. 
Han oplever ikke dette, som værende specielt positivt, og prøver at holde fast i hans 
gamle indgangsvinkel om, at kunden er vigtig.  
 
Gammeldags  
 
”Ja! Der er nogle gammeldags holdninger, der er nogle meget gammeldags 
medarbejdere, og der er nogle usædvanlig gammeldags systemer og nogle meget 
gammeldags tilgangsvikler til arbejde, og der er også nogle meget gammeldags 
traditioner”.  
 
Af gamle traditioner nævner han fredagsbaren i kantinen om fredagen, hvor der bliver 
drukket øl og vin fra kl 15 selvom man først har fri kl 16. Erik mener ikke, at alkohol 
hører hjemme på et arbejde overhovedet, men han deltager alligevel i fredagsbaren 
sammen med kollegaerne, selvom han ikke selv ville drive virksomhed på denne måde!  
 
Ansvarlig 
Ansvar ligger hos den enkelte og ikke i virksomhedens image.  
 
Ærlig og åben  
Erik oplever absolut KMD som værende ærlig og åben. Der er plads til at sige sin 
mening. 
” Ærlig og åben? Absolut! (..) man må sige hvad man vil og måden er også hvad du har 
lyst til og det er sådan noget frihed under ansvar.”  
 
Ufleksibel 
Erik mener, at KMD er ufleksibel, fordi det er en stor virksomhed. Samtidig er den også 
en isbryder, der kan gå en vej små virksomheder ikke kan. Derfor er dét at være 
ufleksibel ikke nødvendigvis dårligt. Konsistent kunne være et andet ord for ufleksibelt. 
Dette svarer til en kommunal tankegang.  
 
Engageret 
”Overraskende nok set i lyset af det snævre arbejde”. 
 
Initiativrig 
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Erik ser ikke KMD som værende initiativrig. De kører et SAP projekt, som er ét 
initiativ. Men det ikke at være initiativrig svarer til ufleksibiliteten. Dog mener Erik, at 
det passer til målgruppen, da opgaverne er langsigtede.  
 
Mangfoldig 
” Mangfoldig...Der er overraskende få anden generations indvandrere ansat og det 
synes jeg faktisk er problematisk”. 
  
Dog er der mange kvinder ansat, hvilket han finder overraskende i it branchen.  
S: ” Hvad med forskellighed, er der plads til det?” 
E: ”Ja ja, absolut. Der er ikke en dem og os opdeling.”  
Der er plads til forskellighed på det ydre plan, men værdimæssigt er det ikke specielt 
åbent. Der er ikke sådan en ”dem og os” opdeling i KMD ifølge Erik.  
Han synes ikke, der er stor respekt for værdier på det personlige plan, så som politisk, 
moralsk og kulturelt. Hvis man på disse punkter ikke er tæt på den danske regering, skal 
man holde det for sig selv. 
 
S: ” Er der også plads til at være forskellig rent værdimæssigt?” 
E: ”Nej der tror jeg ikke det er så åbent.(..)  Politisk, moralsk, kulturelt.. der skal du 
nok være meget tæt på den danske regering. Ellers skal du holde det for dig selv.(..) Så 
vi er nok lidt konservative.. det er som om der ligger en.. men er det ikke dansk, er det 
ikke jantelov.. altså du skal ikke for langt væk for jantelovens konformitet, så er der 
nogen der hakker lidt til dig.”  
 
Dog mener Erik, at det næsten ikke kan undgås, og at man i denne sammenhæng må 
tilpasse sig og ikke bruge for meget tid på at kæmpe for egne politiske idealer.  
 
Employer branding 
 
Work-life balance: 
Dette var netop hans motivation for at arbejde her. 
 
”Work life balance oplever jeg som værende meget tilstede. Det bliver accepteret så 
højt at det næsten er for højt”. 
 
Her nævner han, at folk svarer deres mobil, hvis familien ringer, mens de sidder til 
møde, og i nogle tilfælde går de (ligefrem) fra mødet for at tale privat. 
 
 E: ”...altså.. work er anden priority, kan man sige.” 
S: ”Så det er generende?” 
E: ”Det kan være det i nogle tilfælde. Altså det generer den professionelle side af mig 
selv og det glæder den.. altså work- life- balance”.  
 
Erik har hjemme arbejdsplads, men tager ikke sin pc med hjem, da han ikke vil arbejde 
hjemme.  
 
”Det har jeg besluttet mig selv fra starten af, altså jeg gider ikke arbejde derhjemme, 
fordi min arbejdsplads er her”. ”Jeg har fri når jeg går herfra.” 
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Han mener, at han må være synlig på kontoret som mellemleder og samtidig have fri, 
når han går fra arbejde.  
Herudover synes han, det er noget pjat, at folk sender mails i weekenden. Han mener, 
man skal respektere grænsen mellem de arbejde og fritid, og hvis man ikke kan adskille 
det, gør man begge dele dårligt.  
 
Dog har han haft svært ved at vænne sig til at arbejdslivet, er så frit som det er. 
 
”Altså folk tager meget.. meget let på mødetider, hvilket generer mig også”. 
 
Han synes, det er slapt og sløset at komme for sent til møde, da det spiller folks tid. Erik 
mener, at man skal adskille privatlivet fra arbejde,t når man er på arbejdspladsen. Dog 
har hans eget værdisæt omkring det med at svare telefonen i møder ændret sig, da han 
altid svarer nu og aldrig ville have gjort det før i tiden. Selvom han har svært ved at 
vænne sig til hvor frit det er, han synes også, det er rart, at der er et menneskeligt rum, 
hvor der er plads til ham selv.  
 
Karriereveje: 
Erik har slet ikke hørt om karriereveje.  
”Det har jeg ikke set som en firmastrategi. Altså jeg ser det ikke som en tilstedeværelse, 
hverken i min ledervirksomhed eller i dagligdagen i firmaet. Jeg oplever ikke, at det er 
et ønske”.  
 
Til jobsamtalen blev spurgt om hvad han ville i fremtiden. Erik tror, at en af grundene at 
han blev ansat var, at han havde et ambitionsniveau og en fremadrettet tankegang.  
 
”Jeg oplever ikke, at virksomheden stiller nogen ressourcer til rådighed for at give den 
mulighed. Altså der bliver stillet kurser til rådighed”.  
 
Men han mener ikke, KMD gør ikke meget for at videreuddanne og forbedre deres 
medarbejdere, og det savner han. Han understreger dog, at det måske er fordi, han er ny, 
og ikke selv har prioriteret at søge nye udfordringer.  
Erik har ikke set noget om karriereveje på intranettet, og han synes, der mangler et 
fælles projektleder-forum eller organisering af nogle møder, hvor der tales om,  hvad de 
kan blive, og hvorhen de kan nå.  
S: ”Hvordan synes du KMD passer til din personlighed, altså til den du er som 
person?” 
E: ”Rigtig godt. Jeg elsker mit arbejde. Jeg synes det er super fedt og jeg synes det 
passer godt til mig. Hvis jeg går tidligt på onsdag, så er det helt i orden, så det er det 
der frihed under ansvar og det er ret fedt.” 
KMD passer godt Eriks hans personlighed ifølge ham selv. Han elsker sit arbejde, og 
det er vigtigt for ham, at de har frihed under ansvar, og at det fungerer. Folk er 
ansvarlige nok til at gøre det.   
 
Business angels:  
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Business angels er ifølge Erik et godt initiativ, som er med til at brande virksomheden i 
institutionsøjemed, hvilket er nødvendigt for KMD, som er en stor virksomhed, der 
ellers ikke er synlige.  
 
Dusørordningen: 
”Jeg er imod det fordi, jeg mener ikke, at man skal anbefale folk på baggrund af 
personlig økonomisk gevinst. Jeg mener, at man skal anbefale dem fordi denne person 
er værd at tage med ind i den her virksomhed”. 
  
Han mener, det let kan skabe en problematisk situation, og der er en risiko i at give 
personlig profit på baggrund af det.  
Dog har han oplevet, at det virker i eget team, hvor han har ansat 3 medarbejdere på 
denne måde. 
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Maslows behovspyramide  
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Bilag 7 
 
KMD Intranet: Human Resource imagestrategi for rekruttering 
 
 
Human Resource (HR) imagestrategien 
Human Resource (HR) imagestrategien beskriver overordnet de metoder, midler og budskaber, som 
KMD anvender for at understøtte KMD’s strategiske mål om at være en attraktiv arbejdsplads, der 
kan tiltrække og fastholde medarbejdere. 
Imagestrategien tager udgangspunkt i at kommunikere KMD’s vision, mission, værdier og 
kompetencer på en målrettet måde, således at KMD bliver positioneret bedst muligt på 
rekrutterings- markedet og får det image og omdømme, at KMD er en attraktiv arbejdsplads, både 
for nuværende og kommende medarbejdere. 
 
Formålet med imageaktiviteterne 
Formålet med imageaktiviteterne er at få kommunikeret og vedligeholdt KMD’s  image og 
omdømme internt og eksternt for at sikre, at KMD til enhver tid kan fastholde og tiltrække de 
nødvendige kompetenceprofiler til understøttelse af forretningsstrategien. 
Kommunikationen af imageaktiviteterne sker med udgangspunkt i at få formidlet den kultur og de 
værdier, som kendertegner KMD, og som tegner et billede af, at man som medarbejder er med til at 
realisere KMD’s vision om at hjælpe det offentlige med at gøre det lettere at være borger i det 
danske samfund. I KMD indgår man i et fagligt miljø med spændende, udfordrende og 
meningsfyldte arbejdsopgaver med mulighed for udvikling, læring og karriere, og hvor det er 
naturligt at man tager ansvar og træffer beslutninger ud fra værdierne initiativ, handlekraft og 
helhed. 
 
Imageparametre 
Pejlepunktet i KMD’s HR  imagestrategi for rekruttering er at kommunikere et sæt imageparametre, 
som i ord og handling beskriver KMD’s  kultur, ånd og værdier, samt KMD’s  mission om at levere 
bedre it til det offentlige og bedre service til borgerne: 

• En værdibaseret virksomhed, hvor den enkelte tager ansvar og træffer beslutning ud fra 
værdierne initiativ, handlekraft og helhed  

• Virksomhedens evne til at være innovativ og kunde- og forretningsorienteret  
• Muligheden for udvikling, læring og karriere  
• Spændende og udfordrende arbejdsopgaver  
• Meningsfuldt arbejde og muligheden for at gøre en forskel  
• Spændende kollegaer  
• Det at være en del af et team og samtidig arbejde selvstændigt  
• En god ledelse  
• Anerkendelse for udført arbejde  
• Autonomi – kontrol over sin dag (det hele menneske)  
• Fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde  
• Fair løn og goder  
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Kommunikationsaktiviteterne 
Kommunikationsaktiviteterne understøttes af KMD’s logo og design, som er med til at skabe et 
image og en visuel identitet som signalerer at KMD er en moderne og dynamisk trendsættende it 
virksomhed i Danmark. Kommunikationsaktiviteterne skal desuden understøttes med aktuelle fakta 
oplysninger om KMD fra videnregnskabet, medarbejdertilfredshedsundersøgelser og andre 
undersøgelser om it virksomheder i Danmark m.h.t. størrelse, image, tiltrækningskraft m.v. 
 
HR imageplanen 
De konkrete aktiviteter, form og indhold af HR imagekommunikationen for rekruttering 
tilrettelægges målrettet efter de enkelte målgrupper og fastlægges i en årlig HR imageplan for 
rekruttering. Imageplanen skal støtte op om KMD’s mål for det kommende år inden for HR 
området. HR imageplanen angiver for hver målgruppe hvilke aktiviteter og 
kommunikationskanaler, der anvendes, for at opnå den ønskede imageskabende effekt, der gør at 
KMD kan tiltrække de ønskede kompetenceprofiler, når behovet opstår. 
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Bilag 8 

KMD Intranet: Personalehåndbog 
Overordnet personalepolitik 
Personalepolitikken er udtryk for den gensidige forpligtigelse, hvor KMD skaber de 
nødvendige rammer, og hvor medarbejderne gennem løbende udvikling og samarbejde lever 
op til deres ansvar. 
 
KMD vil være en attraktiv arbejdsplads, som bygger på medarbejdere, der gennem indsigt er 
værdiskabende i deres daglige adfærd.  
 
Hos KMD tilbyder vi vores medarbejdere en professionel it-karriere i et menneskeligt miljø. 
Vores værdisæt hjælper os med at sikre, at vi internt lever og agerer i en god balance mellem 
arbejdsindsats og familieliv og samtidig på en måde, så vi med stolthed eksternt leverer ”it 
med indsigt”. Vores værdier er: ”nærværende” i relationen til vores interessenter, 
”kompentent” som udgangspunkt for det vi laver, ”ansvarlig” i vores indstilling til det vi 
laver, ”værdiskabende” er målet for det vi leverer og sidst men ikke mindst ”engageret” i 
vores indstilling til det vi leverer.  
 
Disse værdier er grundlæggende i KMD og sikrer, at alle arbejder for at opfylde KMD’s 
strategiske og forretningsmæssige mål i en fleksibel og foranderlig hverdag. KMD ønsker 
med personalepolitikken at tiltrække, opmuntre, udvikle og fastholde en mangfoldighed af 
medarbejdere i længerevarende ansættelsesforhold. 
KMD giver som arbejdsplads rum til den enkelte medarbejders udviklingsfaser i såvel 
privat- som arbejdsliv. 
 
Personalepolitikken udmøntes i en række delpolitikker. 
 
Rekruttering 
Med det strategiske mål at være Danmarks bedste store it-arbejdsplads gennemfører KMD 
”employer branding” strategi, hvor HR gennemfører ”employer branding” indsats for at 
understøtte tiltrækning såvel som fastholdelse af ressourcer. 
 
KMD vil tiltrække medarbejdere, der med deres personlighed og samlede kompetencer kan 
bidrage til at opfylde KMD’s forretningsmål på kort og lang sigt. 
 
KMD ønsker at afspejle det danske arbejdsmarked og tiltrække en mangfoldighed af 
medarbejdere. Rekrutteringen tager udgangspunkt i de enkelte forretningsområders behov 
under hensyn til det langsigtede perspektiv for KMD. 
 
Fleksibilitet 
Som en videnstung virksomhed ønsker KMD til enhver tid at tiltrække medarbejdere med de 
bedst mulige uddannelser, med potentiale og lyst til varig læring, udvikling og forandring. 
 
 
Mangfoldighed 
KMD ønsker at tiltrække ansøgere med de rette kompetencer uanset deres køn, alder, 
religiøse tilhørsforhold, etniske baggrund eller eventuelle handicap. 
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Alle ledige stillinger opslås internt for at støtte den personlige karriereudvikling og den 
interne mobilitet. Tidligere medarbejdere er velkomne igen, hvis deres personlige og faglige 
kompetencer modsvarer KMD’s behov. 
 
KMD betragter uopfordrede ansøgninger som en tilkendegivelse af positiv interesse, og de 
behandles på lige fod med andre ansøgninger. 
 
Studerende, elever og lærlinge 
KMD ønsker at være i en løbende dialog med uddannelsesinstitutioner og højere 
læreanstalter og arbejder aktivt på en god kontakt med disse. 
 
KMD er åben for studerende, der har behov for uddannelsespraktik eller opgaveskrivning, 
og KMD tilbyder muligheder for projektopgaver og ansættelse af studentermedarbejdere. 
 
KMD ansætter elever og lærlinge i det omfang KMD kan tilbyde uddannelsesrelevant 
beskæftigelse. 
 
Personaleudviklingspolitik 
For KMD er personaleudvikling andet og mere end kurser og formelle uddannelsesforløb. 
Den viden- og erfaringsopsamling, der sker gennem det daglige arbejde, gennem interne 
jobskift, ved deltagelse i projekter og gennem aktiv interesse i livet i og uden for KMD, er 
værdifulde udviklingsaktiviteter. 
 
Personaleudviklingsaktiviteterne skal understøtte den fortsatte udvikling af medarbejdernes 
kompetencer, så de til enhver tid matcher kundernes behov, den teknologiske, 
uddannelsesmæssige og samfundsmæssige udvikling samt KMD’s udvikling.  
 
Personaleudviklingspolitikken bygger på gensidige krav til KMD og medarbejderne: 
 
Krav til KMD 
KMD skal leve op til de ledelsesmæssige krav, der er nødvendige for at understøtte den 
enkelte medarbejders udviklingsforløb. KMD’s ledelse skal være samarbejdsvillig, lydhør, 
åben og handlekraftig. 
 
KMD skal skabe gode arbejdsbetingelser og et stimulerende og udviklende miljø, hvor 
læring og opsamling af viden indgår som naturlige elementer i hverdagen. 
 
Krav til medarbejderne 
Udgangspunktet for et produktivt og spændende arbejdsmiljø er, at den enkelte medarbejder 
har lyst, evne og vilje til at påvirke sin egen og KMD’s udvikling i en retning, der er gavnlig 
for begge parter. 
 
Den enkelte medarbejder skal være indstillet på, at læring er en livslang proces, der kræver, 
at man selv tager ansvar for egen læring og er aktivt vidensøgende. Det forventes også, at 
medarbejderen bidrager til andre medarbejderes læring gennem samarbejde og videndeling. 
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Kompetenceudvikling 
Det er KMD’s mål, at medarbejderne løbende bevarer og udvikler deres markedsværdi 
gennem fortsat kompetenceudvikling. 
 
Mindst én gang årligt gøres der individuel status over medarbejderens kompetencer. Det 
sker i forbindelse med den obligatoriske personaleudviklingssamtale (PULS). Her opgør 
leder og medarbejder resultatet for perioden der gik i fællesskab og nye mål sættes. Desuden 
identificeres de kompetencer medarbejderen besidder og de kompetencer, der er behov for at 
udvikle. 
 
Personlig udviklingsplan 
Enhver medarbejder har krav på en personlig udviklingsplan til at understøtte personlige og 
virksomhedsmæssige mål. Og medarbejderen har pligt til at sætte og gennemføre nye 
udviklingsmål. 
 
Udvikling og uddannelse 
KMD vil sikre gennemførelse af virksomhedsrelevante udviklings- og 
uddannelsesaktiviteter. Dette gøres blandt andet ved interne kurser, åbne kurser og 
uddannelsestilbud, sidemandsoplæring og andre planlagte udviklingstiltag. 
 
Karriere 
KMD er forretningsmæssigt afhængig af, at medarbejderne kan få opfyldt deres personlige 
ambitioner og karriereønsker i KMD. Derfor prioriterer KMD mulighederne for såvel faglig 
som ledelsesmæssig karriere ligeværdigt. KMD beskriver løbende en række karriereveje, der 
synliggør krav og muligheder.  
 
KMD vil fremme medarbejdernes jobmæssige mobilitet og opfatter interne jobskift som 
naturlige elementer i KMD’s og medarbejderens udvikling. Interne jobskift kan ske på 
KMD’s og/eller medarbejderens initiativ. 
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KMD Intranet: KMDilemma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

  



 

1 

 

  

Bilag 10 

 

KMD Intranet: Employer Branding 
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Bilag 11: KMDs brand strategi 
 

KMD’s brand strategi 

 

KMD er født ind i et samarbejde med 

kommunerne. Og det har betydet, at vi i 

mange år var den mest naturlige 

samarbejdspartner at vælge. Med indførelsen 

af EU’s udbudspolitik og internettets 

udbredelse blev vi med et kastet ud på det 

brede marked og skulle kæmpe om de 

kommunale kunder på linje med alle andre. 

 

Hvorfor har vi brug for et brand?  

I dag drager vi selvfølgelig stadig fordel af vores 
gode relationer på det kommunale marked, men 
samtidig er vi meget bevidste om, at vores 
kommunale særstatus primært skal bygge på vores 
indsigt i markedet og vores viden om it. 
 
Fremover skal vi vide, at vi vælges ud fra samme 
kriterier, uanset om kunden er kommunal, statslig 
eller privat. Vi vinder kun kunden, hvis vi er de 
dygtigste. Derfor har vi brug for et stærkt brand, der 
gør det lettere for kunden at afkode, hvad det er, der 
gør os bedre end de andre.  

 

 

Hvad er det, vi gør bedre end de andre?  

KMD er unik, fordi vi har en erfaring, der er second to none på det danske marked. År for år har 
KMD evnet at vokse ind i større og stadigt mere komplekse opgaver. Vi er vant til at arbejde med 
følsomme persondata, store it-brugergrænseflader rettet mod kundens brugere og fagområder, hvor 
it-løsningerne har skullet ændres ofte og hurtigt. 
 
Fleksibilitet og sikkerhed har altid været prioriteret højt af vores kunder, hvorfor det er en helt 
selvfølgelig del af vores arbejde i dag. At vi er en 100% danskejet virksomhed har gjort det lettere 
for os at arbejde fleksibelt, fordi vi ikke skal ”spørge om lov” i et andet land, før vi tilpasser os 
markedets behov. 
 
KMD udmærker sig også sig ved at have tætte relationer til kunderne og ved at søge dialog i alle 
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faser og på alle relevante organisatoriske niveauer. Vores fokus gælder derfor både de løsninger, vi 
arbejder på i dag og de løsninger, der bliver brug for i fremtiden. 
 
Vi gør en reel forskel i kundens forretning og skaber værdi på alle de niveauer, vi er i berøring med. 

Vi skal bruge vores faglige stolthed som afsæt  
Listen over KMD’s bedrifter gennem tiden er lang og imponerende. Rent faglig er det svært at 
skyde os noget i skoene. Derfor handler fremtiden i højere grad om, hvordan vi udfører vores 
arbejde. 

Tiderne er forbi, hvor vi var en produktvirksomhed, hvor kunden måtte indrette sig efter, hvad vi 
havde på hylderne. I dag er vi en opsøgende, rådgivende og innovativ vidensvirksomhed, der 
udvikler løsninger specielt til kunden. 
 
En af vores vigtigste opgaver er at rådgive kunden. Derfor må vi først sætte os grundigt ind i 
virksomheden og aflæse behovene. Det er i indsigten, at kimen til den bedste løsning vokser. 
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Bilag 12: KMD som innovator (rekrutteringsbrochure) 
 

 
 

 

 
 

 
 


