
   

 

   

 

 

 

Partnerskaber – universitetets kobling til erhvervslivet 
- En analyse af erhvervspartnerskabers effekt for CBS og de studerende 

 

 

Partnerships – the university’s link to business society 
An analysis on the effect of business partnerships for CBS and the students  

 

 

 

 
 

 

Kandidatafhandling, 15. Maj 2019 

Copenhagen Business School 

Cand.merc.(kom.) –Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation 
 

 

 

Nino Tobias Christiansen (92350) 

William Emil Milbregt (93367) 

 

Antal anslag: 202.933 

Antal normalsider (med figurer): 100 

Vejleder: Rasmus Windfeld 



   

 

   

  Side 1 af 138 

 

Abstract 
The forthcoming master thesis sets out to explore the collaboration strategy existing at Copenhagen 

Business School. Business schools collaborating with the business community, is not a new 

concept. This collaboration has existed at both Copenhagen Business Schools and international 

business schools for years. While we do not argue against the idea of collaboration with business 

society, we have been questioning, what are students’ opinions on the collaboration with external 

organizations and whether it has an immediate impact on a student’s choice of university or their 

future career.  Furthermore, during our five-year study at Copenhagen Business School, there have 

been two major cases of companies collaborating with Copenhagen Business School, which have 

been publicly criticized for their actions. With those cases in mind, we decided to investigate the 

advantages of collaborations for a university and how a student perspective on organization’s wide 

collaboration could be.  

We therefore conducted a survey study, focusing on using quantitative methods. Our primary data 

is an online survey conducted in the spring of 2019. The survey was generally answered by 

students enrolled at Copenhagen Business School, however students enrolled at other Danish 

universities were also able to participate in the online survey. While our philosophy of science 

makes it impossible for us to create general considerations from the particular to the general, we 

did see tendencies that implied, students at Copenhagen Business School are satisfied with the 

business school’s collaboration with business society. The students at Copenhagen Business 

School were generally more interested in working at one or more of the ten biggest collaborative 

partners. Many believing that the collaboration should create job opportunities, both during and 

after their educational period.  

With the described results, we used legitimacy theory to analyze, how Copenhagen Business 

School could use the organizational collaboration strategy to gain legitimacy. We further 

investigated how a vision of being a university with strong ties to the business community must 

work extensively with organizational culture and stakeholder images to avoid the organizational 

identity becoming damaged. To finish of our analysis, we investigated the concepts of 

transparency. While some writers see transparency as tool for democracy, the extensive focus on 

transparency can create blindness and counteract the notion of transparency.  
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Den 9. oktober 2018 meddelte Copenhagen Business School (skrevet som CBS i resten af 

opgaven) i en pressemeddelelse, at uddannelsesinstitutionen ikke længere ville samarbejde med 

den kriseramte bank, Danske Bank. Beslutningen fra uddannelsesinstitutionen kom i kølvandet på 

Danske Banks hvidvaskningssag, og bestyrelsen på CBS mente derfor, at banken, på baggrund af 

topledelsens manglende handlinger, ikke længere kunne fungere som rollemodel for de studerende 

på CBS (Copenhagen Business School, Communications, 2018a). Pressemeddelelsen fra CBS fik 

stor mediebevågenhed, og flere større danske medier havde derfor vinkler på historien kun kort tid 

efter (Littauer, 2018).  

Opsigelsen af samarbejdet med Danske Bank var dog ikke første gang, at CBS har været i 

mediernes søgelys på baggrund af uddannelsesinstitutionens samarbejde med eksterne 

virksomheder. I efteråret 2017 havde Dagbladet Børsen fundet ud af, at et af auditorierne i CBS’ 

hovedbygning, Solbjerg Plads, havde navn og logo, der repræsenterede tobaksfirmaet British 

American Tobacco (Blædel, 2017). Her kom mediekritikken ikke på baggrund af en 

samarbejdspartners manglende ledelsesansvar, men på baggrund af en juridisk problemstilling. 

Problemstillingen opstod mellem dansk lovgivning, der foreskriver, at det er ulovligt at reklamere 

for tobaksprodukter, og uddannelsesinstitutionens idé om relevant samarbejde med partnere i 

erhvervslivet (ibid.).  

På baggrund af ovenstående medieomtalte sager, begyndte vi at undre os over CBS’ samarbejde 

med eksterne organisationer, hvorfor, at vi med afsæt i ovenstående undren vil undersøge 

erhvervspartnerskaberne på CBS, og hertil forsøge at inddrage CBS-studerendes holdning til 

samarbejdet med eksterne organisationer. Vi er bevidste om, at erhvervspartnerskaberne har en 

økonomisk fordel for uddannelsesinstitutionen CBS, hvorfor også de adskillige millioner kroner, 

som blandt andet Danske Bank har tildelt CBS gennem sine forskellige samarbejder, tydeligt 

angiver, at det ikke er småbeløb, det drejer sig om når partnerskaberne indgås (Copenhagen 

Business School, Communications, 2018a). Vi vil hertil også undersøge, hvorvidt CBS’ 

samarbejde med eksterne virksomheder har en effekt på uddannelsesinstitutionens studerende - 

både når de skal vælge videregående uddannelse, men især efter de studerende har påbegyndt 
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uddannelsesforløbet. For kan CBS både slå hånden af en samarbejdspartner, men stadig have 

pågældende virksomhed som stor aftager af dimittender, og hvad mener de studerende overhovedet 

om samarbejdet med erhvervslivet, hvis det øger chancen for at komme i arbejde.  

 

1.2 Afgrænsning 
I følgende speciale undersøger vi, hvilken effekt samarbejdet mellem CBS og eksterne 

organisationer har for organisationens identitet, om samarbejdet påvirker optagelsen af elever på 

uddannelsesinstitutionen og, hvordan CBS håndterer samarbejdet med virksomhederne. Vi mener 

derfor, at det er naturligt at klargøre, at vi undersøger CBS’ officielle partnerskaber, der skabes 

mellem administrationen på CBS og eksterne organisationer. Samarbejdet mellem eksterne 

organisationer og eksempelvis diverse studieforeninger, -klubber og andre organisationer skabt på 

eller rundt om uddannelsesinstitutionen CBS bliver derfor ikke undersøgt for eventuelle 

samarbejder, i indeværende speciale. Vi mener ikke, at en undersøgelse af sådanne samarbejder, 

er irrelevant, men det er ikke, hvad vi har påtænkt at afdække. Problematikken i lignende 

samarbejder er blevet beskrevet af danske medier, eksempelvis særaftaler med fagforeninger, der 

kan være af problematisk karakter, både på CBS, mens også på andre uddannelsesinstitutioner 

(Nygaard, 2018). Undersøgelsen i det følgende kandidatspeciale fokuserer på den collaboration 

strategi, som er lavet af CBS. Fokus på denne strategi skyldes, at vi vil undersøge, hvilken 

påvirkning samarbejdsstrategien eventuelt kan have på uddannelsesinstitutionens studerende.  

Som Janie Huus Tange fra CBS Partnerships også nævner i Interview 1, så er man opmærksom 

på, at der på CBS er institutter, som har diverse samarbejdsaftaler med eksterne virksomheder, 

som CBS Partnerships ikke har indflydelse på. Disse institutter, og de forskere/undervisere, det 

kan have en effekt på, har vi valgt ikke at inkludere i vores undersøgelse, da vi ikke mener det er 

relevant for det fokus vi anlægger i opgaven. Fravælgelsen af institutters eget arrangeret 

samarbejde skyldes, at det ikke gælder for hele CBS som institution, men “kun” enkeltpersoner 

eller institutter. Vi er dog ikke af den opfattelse, at enkeltpersoner og institutters samarbejde ikke 

kan være både behjælpelige og problematiske i et uddannelses- og samfundsperspektiv, hvorfor at 

effekten af sådanne samarbejder, derfor kunne undersøges. Vi argumenterer derimod for, at det 

ikke er vores fokus i indeværende kandidatspeciale.     
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For afgrænsningen skal det desuden anmærkes, at vi ikke anskuer de økonomiske aspekter af 

samarbejdsaftalerne, selvom der kan argumenteres for, at dette udgør en signifikant del af 

virksomhedernes tilstedeværelse på institutionen – og faktisk udgør en stor del af CBS’ 

økonomiske grundlag jævnfør CBS Årsrapport 2018. For indeværende undersøgelse er det ikke 

blevet fundet relevant at gå i dybden med, hvorfor vi har afgrænset fra dette aspekt.  

  

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

problemformulering:  

Hvorfor har Copenhagen Business School erhvervspartnerskaber og hvordan arbejder 

universitetet med disse, og hvilken effekt har det på uddannelsesinstitutionens studerende?    

1.4 Kandidatspecialets opbygning 
Vi har valgt at strukturere vores opgave efter den deduktive struktur (Ankersborg, 2011). Da vi i 

følgende afhandling tester teori, ved at anvende de senere beskrevet metoder. Beslutningen om at 

følge den deduktive struktur skyldes, at vi, som senere beskrevet, anvender en deduktiv tilgang i 

udarbejdelsen af indeværende kandidatspeciale. hvorfor vi anvender følgende struktur i opgavens 

tilblivelse.  

Nuværende afsnit er en del af kandidatspecialets indledning. Udover de punkter som allerede er 

blevet gennemgået, vil vi beskrive, hvilken relevans følgende kandidatspeciale har, samt 

motivationen, som ligger bag beslutningen for vores valg af undersøgelsesfelt. Alle indledningens 

afsnit bidrager til, at både læseren og vi som forfattere er på bølgelængde omkring det undersøgte 

problemfelt. Følgende undersøgelse baserer sig kun på et udsnit af organisationen CBS, der i et 

større perspektiv er del af det danske samfund og internationale videnssamfund.  

Efter indledningen af specialeprojektet, følger en beskrivelse af de hovedteorier, som vil blive 

anvendt gennem undersøgelsen og udarbejdelsen af specialet. Vi beskriver først teorivalg, for at 

være i bedre stand til i metodeafsnittet at kunne beskrive, hvordan vores valg af metoder, og de 

resultater vi har opnået som følge af vores metodiske valg, vil hjælpe os til at skabe viden om vores 

problemfelt (Ankersborg, 2011). På baggrund af denne betragtning, vil teoriafsnittet blive opfulgt 



   

 

   

  Side 8 af 138 

 

af opgavens metodeafsnit, hvor vi redegør for, hvilke metoder vi har valgt at anvende for at 

undersøge vores problemfelt. I metodeafsnittet beskriver vi bagvedliggende tanker af vores 

metodevalg, samt hvilke muligheder og begrænsninger vores metodiske beslutninger vil have på 

opgaven. Metodeafsnittet er ikke kun fokuseret på metode som værktøj til senere analyse, men vil 

også indeholde vores videnskabsteoretiske tilgang.  

Efter de to ovenstående afsnit vil opgavens reelle analyse tage form. Før den teoretiske analyse 

påbegynder, vil vi præsentere resultaterne fra vores primære empiri. Ved at præsentere resultaterne 

inden analysen, kan vi anvende resultaterne i samspil med teorierne vi har valgt, og som er 

præsenteret tidligere i opgaven.  

Vi slutter opgaven af med at opstille forskellige anbefalinger, som CBS kan benytte i det fremtidige 

arbejde med partnerskabsvirksomheder. Derefter konkluderer vi på vores problemformulering. 

Afslutningsvis angives en perspektivering, hvor vi beskriver, hvilke muligheder der er opstået for 

undersøgelse af ny viden, i forbindelse med udarbejdelsen af vores undersøgelse.            

 

1.5 Begrebsafklaring 
Som tidligere beskrevet, undersøger vi med følgende opgave, samarbejdet mellem 

uddannelsesinsitutionen CBS og virksomheder fra erhvervslivet, som universitet samarbejder med 

i forskellige sammenhænge. I løbet af specialet betegner vi virksomhederne som; eksterne 

virksomheder, eksterne organisationer, partnerskabsvirksomheder, samarbejdsapartnere og 

partnerskaber. Betegnelserne referer til den samme samling af virksomheder, selvom ordene er 

forskellige. Vi har valgt at skrive ordene forskelligt, for at sproget bliver mere varieret og flydende. 

I udarbejdelsen af vores senere præsenterede spørgeskema, har vi anvendt formuleringen ’eksterne 

organisationer’, til at referere generelt til organisationer og samarbejdspartnere – i forbindelse med 

at vi spurgte om vurderingen af indgåede partnerskaber mellem universitet og virksomheder.  
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1.6 Relevans og motivation 
Vi er af den overbevisning, at følgende opgave har relevans som afsluttende kandidatprojekt, da 

organisationers handlinger bliver vurderet af flere stakeholders, og i dette tilfælde, at CBS også 

bliver vurderet på baggrund af samarbejdspartnernes handlinger. Ydermere, inkluderer CBS i 

uddannelsesinstitutionens Årsrapport 2018 et afsnit, hvor CBS både redegør for samarbejdet med 

Danske Bank, og den pludselige opsigelse af samarbejdet, men angiver også, hvordan der skal 

være mere transparens omkring eksternt samarbejde fremadrettet (Copenhagen Business School, 

2019). På baggrund af CBS’ udlægning er vi af den opfattelse, at det stadige fokus, der er på 

partnerskaberne, samt samfundsdebattens øgede fokus på virksomheders transparens, er med til at 

gøre opgaven relevant som afsluttende kandidatspeciale.     

Samtidig er indeværende kandidatspeciale det afsluttende produkt af fem års studietid på CBS. En 

studietid, hvor vi har oplevet både British American Tobacco og Danske Bank sagerne rulle ud i 

landsdækkende medier, uden egentlig selv at have skænket store tanker til problematikken om 

CBS’ samarbejde med virksomhederne - ikke før vi besluttede, at følgende kandidatspeciale skulle 

undersøge netop dette problemfelt. For hvad betyder CBS’ samarbejde med diverse virksomheder, 

for de studerende, og bliver de studerende hørt i ovenstående problemstillinger? Så vi påfører os, 

omend ikke kritiske briller, så undersøgende briller, og undersøger samarbejdet mellem 

uddannelsesinstitution og eksterne virksomheder. 

 

2. Teori 
I følgende afsnit beskriver vi de hovedteorier, som vil blive anvendt i løbet af vores undersøgelse. 

Formålet med at præsentere teorierne er at forklare teoriernes begreber, samt redegøre for styrker 

og svagheder i de enkelte teorier. Ved at præsentere teorierne nu, behøver vi ikke foretage en 

yderligere gennemgang af disse i analysen, hvorfor vi hertil kan anvende teorierne på den empiri 

vi har indsamlet. Ydermere, er kandidatspecialet afslutningen på fem års undervisning på CBS, 

hvorfor vi også kort vil præsentere, hvilket fag vi første gang arbejdede med teorierne.  
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2.1 Legitimiet 
Som beskrevet tidligere i opgaven, arbejder CBS strategisk med erhvervspartnerskaberne, for at 

opretholde og styrke tilknytningen til erhvervslivet (Copenhagen Business School, 2016). For at 

belyse universitetets arbejde i relation til de studerendes syn på partnerskaberne, har vi valgt at 

inddrage legitimitet som et af de teoretiske afsæt. Legitimitetsbegrebet er blevet introduceret i 

adskillige fag på både bachelor- og kandidatuddannelsen, hvorfor det var væsentligt at inddrage i 

et afsluttende projekt, som et speciale. Det teoretiske koncept blev første gang introduceret på 

fjerde semester af bacheloren, i det erhvervsøkonomiske teori og analysefag: Institutionelle 

perspektiver. 

Herved søges det at anskue, hvordan uddannelsesinstitutionen arbejder med partnerskaberne og 

hertil hvordan den legitimerer sig i samfundet. Der forefindes en lang række tilgange til dette felt, 

men vi har valgt at tage vores udgangspunkt i Mark C. Suchmans begrebsapparat, da dette søger 

at fremstille en kombination af det strategiske og institutionelle perspektiv – der anses for de 

primære tilgange inden for organisatorisk legitimitet (Suchman, 1995).  For at give en overordnet 

forståelse af legitimitet, kan der henvises til Suchmans definition af begrebet:  

” Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity 

are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of 

norms, values, beliefs and definitions.” (Suchman, 1995: 574).  

Som det fremgår af ovenstående definition, er opfattelsen af legitimitet afhængig af det samfund 

virksomheden befinder sig i. Det er således samfundets opfattelse af en virksomheds handlinger, 

som afgør om den betragtes for at være legitim – stemmer handlingerne overens med de socialt 

konstruerede normer og værdigrundlag. Legitimiteten afhænger dermed af, hvad der opfattes som 

meningsfuldt, ønsket og hensigtsmæssigt i samfundet (ibid.).  

Suchman anser den strategiske legitimitet som en operationel ressource, der kan styres gennem 

virksomhedens kommunikation – det strategiske arbejde. Omvendt betragtes den institutionelle 

legitimitet som nogle fastindlejrede praksisser indenfor et given felt, som er svære at manipulere 

med over for virksomhedens omverden. Suchmans placering mellem de to perspektiver forklares 

ved:  
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“Because real-world organizations face both strategic operational challenges and 

institutional constitutive pressures, it is important to incorporate this duality into a 

larger picture that highlights both the ways in which legitimacy acts like a 

manipulable resource and the ways in which it acts like a taken-for-granted belief 

system” (Suchman, 1995: 577).  

Grundet sin placering mellem de to perspektiver, rummer Suchmans teori en række 

legitimitetstyper, som i det følgende afsnit vil blive gennemgået i relation til vores undersøgelse.  

 

De tre legitimitetsformer 

For Suchmans begrebsapparat opstiller han tre former for legitimitet - henholdsvis pragmatisk, 

moralsk og kognitiv. Den pragmatiske legitimitet er baseret på stakeholdernes egeninteresse, hvor 

den moralske legitimitet bygger på stakeholdernes normative godkendelse af virksomheden, og 

den kognitive legitimitet baserer sig på en fælles samfundsforståelse af normer, som bliver ”taget-

for-givet” (Suchman, 1995.). Fælles for de tre legitimitetsformer er, at de alle opfatter 

organisationers aktiviteter som meningsfulde, ønsket og hensigtsmæssige inden for samfundets 

socialt konstruerede normer. Indledningsvis vil vi gennemgå de tre legitimitetsformer, og angive 

underkategorierne som Suchman ydermere inddeler dem i – og forsøge at knytte dem til vores 

undersøgelsesfelt. Afslutningsvis for afsnittet, vil vi angive en oversigt, der viser forskellen 

mellem de tre former, for at sikre en bedre forståelse af vores teorivalg, inden den benyttes i 

analysen. Da der ikke forefindes en direkte oversættelse af teoriens begreber, har vi valgt kun at 

oversætte de overordnede legitimitetsformer, men bevarer den oprindelige engelske terminologi 

for de underkategorier legitimitet beskrives ved.  

 

Pragmatisk legitimitet 

Denne legitimitetsform omhandler organisationens erkendelse af den gensidige udveksling af 

legitimitet, som foregår mellem organisationen og dens omverden. Teorien foreskriver, at denne 

legitimitetsform oftest er forbundet med udveksling af et produkt eller service mellem 

organisationen og det Suchman (1995) betegner som dens ”publikum” – i dette tilfælde de 

stakeholders, der befinder sig i samfundet omkring CBS. Det kan i mellemtiden også dække over 
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bredere politiske, økonomiske eller sociale afhængigheder, der opleves gensidige hos 

organisationen og publikummet (ibid.).  

Hvordan den pragmatiske legitimitet kommer til udtryk, inddeler Suchman (1995) i yderligere tre 

former: Exchange, influence og dispositional legitimacy.  

Exchange betegner, som i ordets betydning, en reel udveksling eller et bytteforhold. Legitimiteten 

opstår på baggrund af, hvad de enkelte stakeholders får ud af organisationen.  

Influence opnås i stedet ved at stakeholderne involveres i organisationens beslutninger, og 

udvikling af produkter eller ydelser sker i tråd med stakeholdernes behov eller ønske. Legitimiteten 

opnås ved, at organisationen tilkendegiver, at den varetager publikummets interesser. 

Dispositional anses for at være den mere moderne tilgang til den pragmatiske form. Her tilskrives 

organisationen en personlighed, og bedømmes dermed ud fra om den handler i overensstemmelse 

med stakeholdernes værdier – hertil om den fremstår ærlig, kompetent, troværdig osv. Suchman 

anmærker at denne form oftest overlapper med den moralske legitimitet.   

 

Moralsk legitimitet 

Ved denne legitimitetsform refereres der til en normativ godkendelse af organisationen. Her 

handler det om, hvordan organisationen bedømmes ud fra de værdier og normer, der hersker i det 

sociale system organisationen indgår i (Suchman, 1995). CBS kan hertil bedømmes i forhold til, 

hvorvidt uddannelsesinstitutionens aktiviteter gavner samfundet, og dermed stakeholdernes 

vurdering af hvorvidt partnerskaberne er det rigtige at gøre. I modsætning til den pragmatiske 

legitimitet, som fokuserer mere på legitimitet for den enkelte stakeholder, angiver Suchman her en 

bredere legitimering i samfundet. Denne legitimitetsform forgrener sig i yderligere fire former; 

Consequential, Procedural, Structural og Personal.  

 

Consequential dækker over hvad organisationen skaber og bidrager med i samfundet, hvilket både 

kan udtrykkes ved CBS’ forskning såvel som de studerende, der forberedes til arbejdsmarkedet.  

Procedural angiver de procedurer og metoder, som organisationen anvender, hvilket kan betegne 

proceduren for at CBS indgår partnerskaber.  

Structural baseres på, hvordan organisationen er struktureret, og kan udtrykkes ved, hvordan CBS 

udadtil fremstår som en organisation struktureret til at varetage rolle som universitet i samfundet.  
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Personal er knyttet til den personlige legitimitet, som knytter sig til organisationens ledere. Denne 

legitimitetsform kommer således til udtryk, hvis CBS’ rektor eller dekaner anses for legitime, 

hvilket dertil kan påvirke organisationens legitimitet.  

 

Kognitiv legitimitet 

Hvor de to foregående legitimitetsformer bygger på en forståelse af legitimitet som en åbenlys 

imødekommelse af stakeholdernes behov, ved at levere et produkt eller efterleve nogle 

samfundsnormer, så forudsætter den kognitive legitimitet, at organisationen gør sig meningsfuld 

og sågar uundværlig i samfundet (Suchman, 1995).  

Teorien inddeler den form i comprehensibility, der betegner, om organisationen fremstår 

meningsfuld og forståelig, og taken-for-granted, hvor organisationen fremstår uundværlig i 

samfundet.  

Legitimitetsformen baserer sig dermed på normer og værdier, som er taget for givet i samfundet. 

Den kognitive legitimitet anføres derfor at være den sværeste at opnå for organisationen, men også 

den mest kraftfulde (ibid.). Formen kan senere hen benyttes til at analysere, hvorvidt CBS 

udtrykker en uundværlighed i samfundet, ud fra uddannelsesinstitutionens kommunikation om 

partnerskabernes grundlag.   

 

Legitimeringsstrategier 

Ifølge Suchman bærer de fleste organisationer præg af alle tre slags legitimitet i større eller mindre 

grad, hvorfor teorien foreskriver et behov for at se, hvordan organisationen arbejder strategisk med 

legitimitet. Derfor inddeler Suchman arbejdet med legitimitet i tre tilgange; opnå, vedligeholde og 

reparere.  

At opnå legitimitet ses primært ved opstart af nye organisationer eller hos organisationer, der har 

foretaget ændringer, og hermed forsøger at opnå legitimitet ved at tilpasse sig forventninger, der 

stilles til den, af organisationens omverden. I forsøget på at opnå legitimitet, fremsættes det, at 

organisationen skal appellere til sine stakeholders, for at disse udviser opbakning til organisationen 

og dens aktiviteter.   

Suchman foreskriver desuden, at legitimitet i nogle tilfælde kan opnås ved at manipulere allerede 

eksisterende forestillinger gennem reklamer eller kampagner (Suchman, 1995).  
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At opretholde legitimitet angiver, at organisationen skal arbejde proaktivt med dens legitimitet 

for at opretholde legitimiteten, idet omverdenen, ifølge Suchman (1995), er heterogen, og dermed 

foranderlig. Det forudsættes hertil som nødvendigt, at organisationen er opmærksom på 

forandringer i dens omverden. Organisationen kan derfor benytte strategier til enten at forberede 

sig på fremtidige ændringer eller bevare de tiltag man allerede har opnået en legitimering gennem. 

At reparere legitimitet vil naturligvis forudsætte, at legitimiteten er mistet eller blevet begrænset, 

som følge af, at organisationen ikke længere støttes i sine aktiviteter af det samfund, den er en del 

af. Ved ikke at have levet op til omverdens forventninger, sker der et legitimitetstab, som skal 

søges at repareres. Suchman (1995) foreskriver tre måder hvorpå legitimiteten kan genoprettes. 

Første initiativ er, at organisationen vælger at normalisere tilstanden fra før, og dermed distancere 

sig fra aktiviteter, som var i strid med omverdens forventninger.  Alternativt kan der undskyldes 

for eventuelle hændelser og ændringer, eller slutteligt kan organisationen vælge at benægte 

hændelserne. Nedenstående figur vil søge at skabe et nemt overblik for de redegjorte 

legitimitetsformer, og hvordan Suchman (1995) foreskriver, at organisationen skal agere for at 

opnå, vedligeholde eller reparere legitimitet.  

 
Figur 1: Opsummering af Suchmans (1995) legitimitetsteori (Egen tilvirkning).	
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Med afsættet i Suchmans begrebsapparat, er vi opmærksomme på, at det i praksis kan være svært 

at opretholde distinktionerne i legitimitetsformerne og de udfordringer, der kan opstå i forbindelse 

med organisationens legitimitet. Vi argumenterer dog for, at teorien kan anvendes i vores analyse, 

til at give en forståelse af CBS’ erhvervspartnerskaber, i relation til de normer og værdier som 

eksisterer i universitetets omverden – herunder de studerende.  

 

2.2 VCI 
Følgende afsnit vil præsentere VCI frameworket, som vi første gang stiftede bekendtskab med i 

vores erhvervsøkonomiske teori og analysefag: Branding. VCI-modellen er skabt af Mary Jo Hatch 

og Majken Schultz og bygger på en idé om, at man ikke længere skal brande produkter, men 

derimod brande organisationen (Hatch & Schultz, 2008). Organisationer skal derfor ikke længere 

fokusere på at brande et produkt, som eksempelvis en bestemt bilmodel, men derimod markedsføre 

virksomheden bag. CBS skal eksempelvis ikke brande specifikke studieretninger eller 

fagmuligheder, men derimod institutionen som uddannelsessted. VCI frameworket bygger på de 

tre forskellige byggeklodser: Organisationens kultur, strategisk vision og images hos de forskellige 

stakeholders (Hatch & Schultz, 2009). Vi vil gennem følgende teoriafsnit præsentere disse tre 

begrebsbetegenelser, samt hvilke risici og muligheder, som der kan skabes ved at anskue 

organisations identitet ud fra ovenstående tre faktorer.  

 

2.2.1 Organisationskultur 
En organisationskultur handler i sagens kerne om, hvordan virksomheden ser sig selv. Teorien 

beror sig i tankerne fra filosoffen George Herbert Mead, og hans ideer om menneskelig identitet: 

”(…)”I” and the ”me”” (Hatch & Schultz, 2008: 48).  

Med virksomheder bliver I til we, vi på dansk, og me bliver til us, os på dansk (ibid: 49). I 

organisationskulturen fokuserer virksomheden på begrebet vi, da virksomhedens interne 

stakeholders spørg sig selv; hvem er vi? (ibid: 80). Oraginationskulturen er derfor en faktor, som 

ligger internt i virksomheden, og dækker over de medarbejdere, som er en del af det brand 

virskomheden er - medarbejderne spørger sig selv, hvem er vi? Det er derfor en nødvendighed for 
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topledelsen i virksomheden at få virksomhedens strategiske vision placeret bag medarbejderne, før 

medarbejderne stiller sig bag den strategiske vision (Hatch & Schultz, 2009).  

Som ovenstående afsnit beskriver, er virksomhedens medarbejdere med til at spørge, hvem er vi? 

Dog vil vi her gerne redegøre for, hvordan vi i vores analyse anser de studerende på CBS, som 

værende en intern stakeholder lig en virksomheds medarbejdere. Vi er indforstået med, at begrebet 

medarbejder på CBS er bredt fordelt mellem uddannelsesinstitutionens administrative personale 

og den faglige del af universitetet. Vi antager dog, at de studerende, når de er tilmeldt en 

uddannelse på CBS optager den idé, som er beskrevet ovenover, hvor de studerende spørg; hvem 

er vi som CBS-studerende? Vi begrunder denne beslutning ud fra flere betragtninger: Da ledelsen 

på CBS havde valgt at indstille fremtidige samarbejder med Danske Bank, spurgte medierne, en 

ekstern stakeholder, CBS-studerende om, hvad de syntes om topledelsens beslutning (Littauer, 

2018). Vi mener derfor, at der heri kunne opstå et gap, eller en kløft, mellem CBS’ strategiske 

vision og den pågældende organisationskultur. Ydermere, så er de studerende på CBS en del af 

uddannelsesinstitutionens ansigt ud af til, hvilket også har medført diverse sager, der de seneste år 

har været med til at skabe ledelsesmæssige problemer for CBS. Eksempelvis var der forskellige 

introforløb, arrangeret af studerende på CBS, som havde aktiviteter af grænseoverskridende 

karakter, og da medierne fandt ud af dette, så trådte ledelsen på CBS ind, og ændrede i praksis og 

regler for de studerende (Melander, 2016). Hvis man ser på CBS-studerende som værende en form 

for medarbejdere, så er folk der søger CBS også kommende medarbejdere, og alumner er tidligere 

medarbejdere.  

 

2.2.2 Strategisk vision 

Når en virksomhed skal beslutte og kommunikere, hvad der er virksomhedens strategiske vision, 

bør virksomhedens beslutningstagere stille to sig selv spørgsmål:  

”Hvem vil vi være?” og ”Hvordan vil vi kendes?” (Hatch & Schultz, 2008: 68, egen 

oversættelse).  

Som et eksempel kan man tage én af CBS’ nuværende Corporate Partnerships virksomheder, 

Ørsted A/S. Energifirmaet, der har sat det som et mål:  
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”(…) at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi (Ørsted A/S, 2019).  

Ovenstående citat er den strategiske vision, som topledelsen i Ørsted A/S har udarbejdet og som 

virksomheden kommunikerer til offentligheden, og som Hatch og Schultz (2008) argumenterer for 

kun vil lykkes, hvis der skabes en organisationskultur, der understøtter virksomhedens vision. Den 

klare strategiske vision gør det muligt for en virksomhed at arbejde mod et mål, der kan motivere 

medarbejdere internt i organisationen. Det er dog vigtigt, at ledelsen i virksomhederne giver 

interne stakeholders lov til arbejde mod visionen, ved at understøtte tiltag som interne stakeholder 

selv skaber. På den måde bliver visionen stillet bag medarbejderne, og ikke medarbejderne bag 

visionen (Hatch & Schultz, 2008).  

 

2.2.3 Stakeholders images  
Stakeholder image, eller omdømme, indbefatter hvordan virksomhedens forskellige stakeholders 

opfatter virksomheden (Hatch & Schultz, 2008). Stakeholders spænder bredt og kan være, men er 

ikke kun, følgende interessenter: partnere, investorer, interesseorganisationer, offentligheden, 

medierne og lovgivere (ibid.: 47). Et problem for en virksomhed, når det kommer til stakeholder 

images, er, at virksomhedens billede udadtil ikke kan styres konsekvent. Hvordan forskellige 

stakeholders, der navigerer i virskomhedens omverden, ser på virksomheden, kan være forskelligt 

alt efter hvilken stakeholder, der betragter virksomheden. Hatch og Schultz (2008) anvender et 

eksempel, hvor filmen Super Size Me var med til at skabe et helt andet syn på fastfood-kæden 

McDonald’s, hvor det manglende fokus på fastfood-kædens rolle på folkesundheden blev det 

altafgørende (Hatch & Schultz, 2009: 118). Hatch og Schultz argumenterer dog for, at 

virksomheder husker, at de images som stakeholderne skaber af virksomheden, negative så vel 

som positive, er vigitige redskaber, hvorfor at virksomheden strategiske arbejde skal inkludere at 

overvåge de stakeholder, der optræder i virksomhedens omverden. På den måde kan 

virksomhedens brand anvende de billeder, der er skabt af stakeholders, for at klarlægge, hvad 

virksomheden eventuelt kan gøre, for at brandet kan opnå succes (ibid.).  
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2.2.4 Risiko for kløfter 
I VCI-frameworket er der fokus på de gaps eller kløfter, der kan opstå mellem vision, kultur og 

image (Hatch & Schultz, 2008). Kløfterne opstår, fordi der ikke er overenstemmelse mellem de 

tre forskellige faktorer. Som et eksempel kan CBS og de studenterarrangerede introture anvendes. 

CBS’ ledelse har en klar vision om, at universitetet skal være indkluderende for alle individer, 

hvorfor at alle CBS-studerende skal kunne have en god oplevelse under studieretningens 

introforløb. Hvis der, som tilfældet var med enkelte af introturene, kommmer forlydender om, at 

topledelsens vision ikke opretholdes på disse, så opstår der en kløft mellem det CBS’ ledelse 

bestræber sig på at være, et inkluderende universitet, og det som nogle CBS-studerende udviser, 

en opførsel som ikke er inkluderende - eksempelvis gennem sexistiske aktivititer under 

introforløbet. Sådanne kløfter, der gennem både interne og eksterne stakeholders kommer frem, 

kan være med til, at der opstår anormaliteter i virksomhedens ønskede organisationsidentitet, 

hvilket kan skade organisationens brand (Melander, 2016). 

Det er utopisk at tro, at der aldrig kan opstå kløfter mellem de tre faktorer (Hatch & Schultz, 2008), 

men opståede kløfter kan og skal anvendes som et redsab for virksomheden, der kan forbedre 

organisationsidentiteten og dermed virksomhedens brand. Organisationer skal arbejde på at 

forebygge kløfter, men igennem organisationens levetid, vil opståelsen af kløfter ikke kunne 

undgås (ibid.). 

 

2.3 Transparens 
For at undersøtte de to ovenstående teorier, vi vil analysere det transparensarbejde, som CBS 

udfører. Vi anvender ideen om transparens for at undersøge, hvordan CBS kan bruge transparens, 

når arbejdet med eksterne organisationer skal foregå, og hvordan de anvendte transparens som 

begreb, da de i efteråret mødte kritik for samarbejdet med Danske Bank. Da CBS udsendte 

pressemeddelelsen om at de ville stoppe fremtidige samarbejde offentliggjorde topledelsen også, 

hvilke forskellige samarbejder, der var indgået mellem uddannelsesintitutionen og Danske Bank. 

Vi vil anvende Lars Thøger Christen og George Cheney’s artikel fra 2015: Peering into 

Transparency: Challenging Ideals, Proxies, and Organizational Practices.  
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Transparens er ligeledes blevet introduceret i flere af vores fag under studietiden, men 

begrebsapparatet for Christensen og Cheney (2015) blev introduceret i faget Strategi og 

Kommunikation.  

 

2.3.1 Transparenskraften?  
Som Christensen og Cheney (2015) udtaler, er transparens blevet beskrevet som en kraft, der kan 

løse sociale, politiske og virkomhedsmæssige problemstillinger (Christensen & Cheney, 2015: 

70). Det har derfor også fået visse teoretikere til at bebude, hvordan at transparensidealet er med 

til at skabe et nyt og mere demokratisk samfund, hvor alt information er transparent (ibid.). 

Transparensidealet anvendes ofte, når der i forskningen eller offentligheden diskuteres 

virksomhedsetik. Som beskrevet tidligere i opgaven, så kommer motivationen til indeværende 

opgave fra medieopmærksomheden, som hvidvasksagen havde i danske medier i 2018 (Obitsø, 

2018, Littauer, 2018). Hertil kan man diskutere, hvorvidt, der var manglende transparens fra 

Danske Banks side, hvorfor at sagen til sidst blev så stor i det danske samfund, som sagen endte 

med at gøre. Vi argumenterer dog for, at transparens, og hvorvidt CBS fremstår transparent eller 

ej, gør sig relevant for vores undersøgelse, da hvidvasksagen blev inddraget i samarbejdet mellem 

Danske Bank og CBS. For hvor transparent var samarbejdet mellem Danske Bank og CBS som 

uddannelsesinstituion? Det var naturligvis ikke en offentlighed hemmelighed, da der både 

eksisterede et auditorium opkaldt efter banken såvel som, at der hang virksomhedslogoer på 

uddannelsesinstitutionens bygninger. Vi antager, at der var mange personer, både på CBS og i 

CBS’ omverden, der ikke vidste, hvor mange projekter CBS og Danske Bank arbejdede sammen 

om, før universitetet i en pressemedelelse offentliggjorde de aktive samarbejdsprojekter med 

Danmarks største bank (Copenhagen Business School, Communcations, 2018a). 

 

2.3.2 Transparens – et paradoks?  
Ved transparens opstår der dog ifølge Christensen og Cheney (2015) et paradoks, hvor selve ordet, 

transparens, bliver åbnet for flere forskellige fortolkninger:  

“The notion of transparency itself is highly ambiguous, suggesting at once insight and 

blindness.” (Christensen & Cheney, 2015: 76).  
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Det kan jo forekomme læseren forkert, at transparens skulle være med til at skabe blindhed, men 

som beskrevet i teksten, giver idéen mening. For når specifik information ved lovkrav skal vises 

frem, eksempelvis, hvordan danske og internationale regler foreligger, hvilken information der 

som minimum skal med i en årsrapport, så flytter det fokus hen på den information, som ved lov 

skal oplyses. Konsekvensen af ovenstående paradoks er dermed, at personer, der søger efter 

information, finder den lovlige information og dermed stopper søgen efter anden information. 

Sandheden, der rapporeteres i en årsrapport afdækkes, hvilket kan resultere i, at resten af 

informaitonen ikke afdækkes. Eksempelvis kan det tænkes, at CBS i årsrapporten redegør for, 

hvordan indtægskilderne er fordelt, men kun ved samledede beløb (Copenhagen Business School, 

2019).  Det kan derfor sløre, hvordan indtægtskilderne derefter er fordelt - eksempelvis, hvilke 

eksterne organisationer, som har støttet økonomisk - og måske den vigtigeste information, hvorfor 

den pågældende eksterne organisation har støttet uddannelsesinstitutionen. Det kan derfor være 

svært for modtageren af informationen, at vide hvilken information de ser, og hvilken information 

som bliver skjult (Christensen og Cheney, 2015).  

 

2.3.3 Transparensdialektiker 
Transparens i organisationer og søgen efter at være mere transparente, er med til at skabe 

forskellige modsætninger, selvom forestillingen om transparens tænkes at gøre op med sådanne 

modsætninger. Christensen og Cheney (2015) beskriver forskellige dialektiker, og vi vil her 

præsentere nogle af de transparensdialektiker, som vi kan antage eksisterer for CBS som 

organisation. 

  

Åbenhed versus lukkethed: Når en organisation eksempelvis befinder sig i en krisesituation, og 

ønsker at udtale sig specifikt herom, har organisationen en talsperson eller kommunikationschef, 

der udtaler sig, når omverdenen søger svar. Og på trods af, at informationen på den måde er 

tilgængelig gennem denne person, er der lukket for information eller transparens alle andre steder.  

Opmærksomhed versus uvidenhed: Når en mængde specifik information, der bliver fremlagt så 

den brede offentlighed kan tilgå det, og på den måde eksempelvis får en organisation til at fremstå 

transparent, kan det være så kompleks, at ikke-eksperter misforstår, og dermed anvende 
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informationen forkert. Årsregnskaber og bæredygtighedsrapporter fra organisationer kan 

eksempelvis være meget tekniske, så selvom sådanne rapporter er indenfor lovens rammer, er det 

kun enkelte personer, der kan tilgå disse dokumenter. Andre personer, der måske er interesserede 

i informationen, får ikke det fulde udbytte. På den måde kan ovenstående rapporter skabe 

organisationstransparens i det, at materialet findes.  

 

Det øgede fokus, på mere transparens i både samfundet og organisationer, er derfor ikke 

startskuddet på et utopisk ideal om et fuldt oplyst samfund, hvor information ikke bliver skjult. 

Der er dog problematiker forbundet med transparens. Sand transparens er, om end ikke umuligt, 

så fyldt med problematikker og modsætninger. Det er derfor vigtigt, at både afsender og modtager 

af organisationsinformation er indforstået med, at udsendt information kun er repræsentationer af 

organisationerne, hvorfor at yderligere undersøgelse og baggrundsviden er nødvendigt 

(Christensen & Cheney, 2015). Med det sagt, er transparens ikke et ideal, der ikke skal forfølges, 

men det skal som begreb anvendes med ovenstående betragtninger. På den måde kan illusionen 

om ren information undgås (ibid.: 86).   
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3. Metode 
I det følgende afsnit vil vi beskrive specialets videnskabsteoretiske ståsted, undersøgelsesdesign, 

vores valg af metoder og hvilken empiri vi har indsamlet og anvendt gennem arbejdet med vores 

kandidatspeciale. I udarbejdelsen af vores kandidatspeciale benytter vi både kvantitative og 

kvalitative metoder (Ingemann, 2014). for bedre at kunne forstå de resultater vi opnår gennem 

udarbejdelsen af specialet. På baggrund af vores metodevalg kan vi også reflektere over, hvilke 

konklusioner vi opnår gennem specialeprocessen (ibid.).   

 

3.1 Deduktiv tilgang 
Vi har i indeværende opgave anvendt en deduktiv tilgang til vores undersøgelse, som tidligere 

angivet har påvirket strukturen på opgavens, så denne følger valget af deduktiv tilgang. Vi følger 

ideen om deduktion, da vi tester teori, vi har tilegnet os viden om gennem undervisning på vores 

uddannelse, med den metode vi har anvendt. Vi gør dette for at kunne undersøge vores problemfelt 

– nemlig CBS’ samarbejde med eksterne organisationer. Dog er det ikke påkrævet af os som 

undersøgere, ej heller helt muligt indenfor samfundsvidenskaben, at arbejde udelukkende 

deduktivt (Andersen, 2013). Til tider, kommer vi derfor til at arbejde induktivt. Induktion er når 

det forsøges at konkludere noget om det generelle, ved at observere det partikulære (ibid.). 

Eksempelvis kunne vores resultater generaliseres til at konkludere noget, om andre universiteters 

og disse studerendes holdning til samarbejder med eksterne organisationer.   

 

3.2 Videnskabsteoretiske ståsted 
Gennem vores afsluttende opgave er det vigtigt at forstå, hvilke videnskabsteoretiske perspektiver 

vi anvender, da vi med vores videnskabsteoretiske ståsted kan forklare, hvordan den viden vi finder 

frem til, kan anvendes i samfundet (Andersen, 2013). Vi vil i følgende afsnit klargøre, hvorfor vi 

har valgt følgende videnskabsteoretiske ståsteder, og hvordan de valgte ståsteder giver os 

muligheder og begrænsninger i udarbejdelsen af opgaven. Vi har besluttet at anvende to forskellige 

paradigmer for at understøtte undersøgelsen af vores problemfelt med både kvantitative og 
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kvalitative metoder. Med tiden har videnskaben udviklet sig, hvorfor, at tidligere anvendelige 

videnskabsteoretiske paradigmer, på et tidspunkt ikke længere kan forklare problemet (Ingemann, 

2014). Den kritiske rationalisme vil hjælpe os med at udføre indeværende opgaves 

spørgeskemaundersøgelse, og hermeneutikken vil understøtte vores arbejde med den kvalitative 

metodeform, interviewet. 

 

3.2.1 Kritisk rationalisme 
Senere i det metodiske afsnit afklarer vi valget af kvantitativ empiri som opgavens bærende 

empiriske element. Før vi begrunder valget af empiri, vil vi dog beskrive det videnskabsteoretiske 

ståsted, kritisk rationalisme, som vi har anvendt i udarbejdelsen og analysen af specialets 

spørgeskemaundersøgelse.  

Videnskabsfilosoffen Karl R. Popper filosoferede sig til problemet om, at når man har undersøgt 

n observationer og alle observationerne viser det samme, eksempelvis, at alle svaners farve er hvid, 

ville forskeren ud fra den bestemte mængde observationer være i stand til at udlede, at alle svaner 

af denne grund må være hvide (Ingemann, 2014). Popper mente ikke, at en sådan absolut 

betragtning var mulig, hvorfor han beskrev det som induktionsproblemet. Det er en sådan 

filosoferen, der gør sig gældende for vores spørgeskemaundersøgelse. For selvom vi skulle få et 

resultat, hvor alle respondenter, eller én gruppering af respondenterne, alle svarede det samme, så 

kan vi ikke med sikkerhed udlede, at svarene gør sig gældende for alle respondenterne, eller den 

respondentgruppe som de repræsenterer. Vi ville kun være i stand til dette, hvis vi eksempelvis 

spurgte alle studerende på CBS. Popper fandt altså frem til, at undersøgeren ikke kan svare på 

generelle spørgsmål, ved blot at anvende n nummer af respondenter, eller observationer af svaner 

i hans forklaring, da den næste respondent muligvis har en anden holdning (ibid.).  

 

Ovenstående afsnit kan virke modsigende til vores beslutning om at anvende kritisk rationalisme. 

Hvorfor vælger vi at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, når det er urealistisk at tro, at vi 

gennem besvarelserne i denne kan afdække det generelle (Ingemann, 2014). Poppers tankegang 

åbnede dog op for, at man ikke skulle finde en sandhed der kunne bevises igen og igen, men 

derimod undersøge fænomener for at afdække, hvad der ikke er sandt. I følgende kandidatspeciale 
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forsøger vi altså at undersøge vores problemformulering ved at opstille en række antagelser, som 

vi dermed gennem undersøgelsen kan falsificere. Lykkedes dette for os, kan vi undersøge, hvilke 

teoretiske og empiriske mekanismer, der gør, at vores anvendte antagelser ikke er mulige at 

verificere. På den måde undgår vi det induktionsproblem som Popper fremsatte som et af 

problemerne i positivismens videnskabsteori (ibid.). Popper er ikke socialkonstruktivist, hvorfor 

at den kritiske rationalisme derfor også er af den opfattelse, at det vi observerer faktisk eksisterer 

og ikke er en konstruktion skabt af mennesket eller talehandlinger (ibid.).  

 

3.2.2 Antagelser 
Hvor Karl R. Popper argumenterede for, at man som undersøger skulle opsætte en række 

hypoteser, for at forsøge at falsificere disse og på den måde opnå viden, har vi arbejdet ud fra nogle 

antagelser, der kunne hjælpe også med at foretage en spørgeskemaundersøgelse. Ved at arbejde 

ud fra forskellige antagelser, kunne vi opstille spørgsmål og svarkategorier, for at få bekræftet eller 

falsificeret, de antagelser vi måtte have gennem vores primære empiri. Som vi beskriver i 

ovenstående afsnit om kritisk realisme, er vi bevidste om, at vi gennem vores 

spørgeskemaundersøgelse, som er noget partikulært, ikke kan konkludere noget om det generelle. 

Vi er kun i stand til at konkludere noget om det generelle, hvis vi har undersøgt fænomenet helt 

generelt (Ingemann, 2014). Derfor har vi besluttet at arbejde ud fra antagelser, for på den måde at 

undersøge, hvorvidt der eksisterer tendenser i det partikulære undersøgelsesfelt. Antagelserne kan 

ses som en form for hypoteser, men vi har ikke tænkt os at teste hypoteserne på præcis denne måde 

og dermed falsificere eller verificere hypoteserne enkeltvis. Vi beskriver ikke en udførlig liste over 

vores anvendte antagelser, men vil gennem opgaven nævne, hvilke antagelser vi har gjort os, og 

hvilke resultater, der har været for disse antagelser.   

 

3.2.3 Hermeneutik 
Som tidligere beskrevet, anvender vi interview som metodeform i følgende kandidatspeciale. 

Interviewet er en kvalitativ metodeform, hvorfor vi er af den overbevisning, at kritisk rationalisme, 

som enkeltstående videnskabsteoretisk tilgang, ikke er velegnet til udførelsen eller analysen af 

interviewet som metodevalg. På baggrund af metodernes forskelligheder mener vi, at det er 
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nødvendigt at inddrage en anden videnskabsteoretisk position, for at få det fulde udbytte af vores 

to metodevalg, og derfor være i stand til at undersøge vores problemformulering til fulde. 

Indeværende kandidatspeciale beror sig primært på en survey-undersøgelse, hvorfor vi også først 

introducerede kritisk rationalisme, men vi vil kort redegøre for brugen af hermeneutik, i 

forbindelse med metodevalget interview. For den viden der skabes gennem et interview skabes i 

den relation, der opstår idet interviewet foregår (Kvale & Brinkmann, 2015). I udformningen og 

udførelsen af interviewet har vi brugt den viden, som vi har indsamlet både før og under 

udarbejdelsen af spørgeskemaet, hvorfor vi også bærer på visse fordomme. På baggrund af disse 

fordomme og den viden vi i forvejen besad, har vi overvejet de ytringer, som måtte komme frem i 

løbet af interviewet. Det skal derfor også understreges, at den måde vores interviewperson besvarer 

spørgsmålene, kommer på baggrund af den kontekst som vi spørger ind i (ibid.). Ydermere, 

eksisterer interviewet kun i det øjeblik, hvor det udføres. Et hermeneutisk interview kan ikke 

gentages, i så fald vil det være et nyt interview. Vi anvender derfor hermeneutik i forbindelse med 

vores interview og anvendelse af resultatet for at kunne fortolke resultaterne og på den måde opnå 

en mening med interviewet.    

 

3.3 Specialets undersøgelsesdesign 
Da vi undersøger de CBS-studerendes holdning til samarbejdet med eksterne organisationer, 

undersøger vi de studerendes holdning i øjeblikket, hvorfor vi foretager et statisk studie (Andersen, 

2013). Havde vi derimod undersøgt holdningen blandt CBS-studerende over tid, havde vi arbejdet 

med et dynamisk studie, hvortil vi eksempelvis kunne have lavet et fremadrettet forløbsstudie. Her 

kunne vi, som et eksempel, undersøge de CBS-studerende, der startede i 2018 og undersøge, 

hvordan den pågældende årgangs holdninger, til uddannelsesinstitutionens samarbejde med 

eksterne organisationer, udviklede sig gennem årgangens uddannelsesforløb. En sådan 

undersøgelse er dog umulig for indeværende undersøgelse, da vi på grund af tidsfaktoren, og 

afleveringsdeadline skal aflevere specialet 15. maj, hvorfor, at vi som styringsopgave er nødt til at 

forstå, hvilke muligheder vi har indenfor den fastsatte tidsramme (ibid.).  

Indeværende opgave kan ydermere karakteriseres som et casestudie, idet vi undersøger forholdet 

for én organisation, Copenhagen Business School – hvorfor vi mere specifikt undersøger diverse 
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variabler i forbindelse med de studerendes valg af uddannelsesinstitution og fremtidssyn på 

jobmuligheder (Andersen, 2013). Samtidig er casestudiet som disciplin også en relevant og ofte 

anvendt studieform, når det kommer til kandidatspecialer (Yin, 2009, Andersen, 2013). Som 

tidligere beskrevet, vil vi gennem vores undersøgelse af problemfeltet anvende både kvantitative 

og kvalitative metoder. I casestudier er sådanne beslutninger også en mulighed (Andersen, 2013), 

hvorfor vi med valg af undersøgelsesmetoder og indsamling af primær empiri, holder os indenfor 

mulighedernes ramme og dermed kan være i stand til hensigtsmæssigt at reflektere over vores 

resultater (Ingemann, 2014).     

Ud fra ovenstående refleksioner har vi opstillet en survey-undersøgelse, hvor vi undersøger CBS-

studerendes holdning til uddannelsesinstitutionens samarbejde med eksterne organisationer. På 

baggrund af survey-undersøgelsen, er vores primære data derfor frembragt som kvantitativ metode 

gennem den online udførte spørgeskemaundersøgelse, der yderligere bakkes op af vores 

kvalitative metode i form af interview med lederen af CBS Partnerships, der er den ansvarlige 

afdeling for partnerskaberne. Indsamlet viden fra både spørgeskemaundersøgelsen og interviewet, 

vil blive sammenholdt med data for de studerende arbejdsgiverforhold, som vi har indsamlet ved 

brug af det sociale medie LinkedIn (Bilag 3). Både vores kvantitative og kvalitative metoder vil 

blive beskrevet mere dybdegående i opgavens kommende afsnit.  

 

3.4 Kvantitative metoder 
I følgende afsnit vil vi præsentere de kvantitative metoder, som er blevet anvendt i specialets 

dataindsamling. Opgaven bygger primært på den spørgeskemaundersøgelse, som vi har 

udarbejdet, hvorfor at denne præsenteres først. I udarbejdelsen af indeværende opgave har vi 

foruden spørgeskemaundersøgelsen også foreteaget et dataudtræk fra LinkedIn for nuværende og 

forhenværende CBS-studerendes arbejdsgiversforhold (Bilag 3) - denne metode vil derfor også 

blive præsenteret som internetdata, senere i afsnittet.   

 

3.4.1 Spørgeskemaundersøgelsen 
Vi har tidligere i opgaven beskrevet, hvordan størstedelen af opgavens indsamlede empiri er 

fokuseret omkring det elektronisk udsendte spørgeskema. Vi vil hertil beskrive både teoretiske og 
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tekniske overvejelser, som er en del af udarbejdelsen af vores spørgeskemaundersøgelse. 

Spørgeskemaet som disciplin har, desværre, mødt kritik igennem tiden (Bjerg & Villadsen, 2006). 

Vi vil dog argumentere for, at spørgeskemadisciplinen giver os en unik mulighed, for på relativt 

kort tid at få et indblik i studerendes holdning til partnerskaber, og på den måde kan vi, som 

specialestuderende, holde os indenfor vores undersøgelsesdesigns muligheder og restriktioner:  

“Til gengæld giver spørgeskemametoden mulighed for at undersøge udbredelsen af 

forskellige handlinger, motiver eller holdninger i en større population, og i forhold til 

karakteristika som fx uddannelse og sociale klasse.” (Bjerg og Villadsen, 2006: 80).  

Ved valg af dataindsamlingsmetode, besluttede vi at udføre en spørgeskemaundersøgelse, som 

dermed er vores primære datakilde i vores valg af kvantitative metode. Survey-data bygger på 

forskellige slags spørgeskemaer, hvor respondenterne oftest udgør en repræsentativ stikprøve af 

undersøgelsespopulationen (Juul Kristensen & Hussain, 2016).   

 

Distribution 

Med formålet om at undersøge CBS-studerendes holdning til universitetets partnerskaber med 

aktører i erhvervslivet, besluttede vi at udarbejde et spørgeskema, der undersøger respondenternes 

kendskab, samt opfattelse af CBS’ nuværende partnerskaber. Spørgeskemaet er hertil udført og 

indsamlet med brug af undersøgelsesprogrammet SurveyXact, et undersøgelsesprogram, der er 

udviklet af konsulentvirksomheden Rambøll. Spørgeskemaet blev distribueret på Facebook og 

LinkedIn via vores egne konti, samt familie og venners opslag på disse sociale medieplatforme. 

Da spørgeskemaet er blevet delt af os selv på sociale medier, er det dermed muligt for andre 

brugere at dele linket til spørgeskemaet. Derfor besluttede vi at udforme spørgeskemaet på en 

sådan måde, at vi også kunne anvende respondenter, som ikke har studeret på en videregående 

uddannelse. Deres synspunkt kan nemlig anvendes i analysen af synspunkterne for CBS-

studerende og ikke CBS-studerende. Senere i opgaven beskriver vi de opnåede resultater af 

spørgeskemaundersøgelsen, hvor vi også redegør for, hvor mange respondenter, der aktiverede 

spørgeskemaundersøgelsen online. Da vi ikke kan styre distributionen af en linkadresse, og 

hvilken information distributøren deler samtidig med linket, argumenterer vi for, at inddragelsen 
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af alle respondenter ville være med til at begrænse antallet af respondenter, som blot har klikket 

sig ind på siden fra linket og derefter ikke givet nogle form for besvarelse.  

For at sikre en højere svarprocent, valgte vi onlinespørgeskemaet, hvor respondenterne tilgår 

spørgeskemaet via det distribuerede link, og selv udfylder spørgeskemaet på internettet. 

Svarprocenten er dog midlertidig ikke den eneste indikation for en god undersøgelse, da en lav 

svarprocent kan være mere repræsentativ end en undersøgelse med høj svarprocent (Juul 

Kristensen & Hussain, 2016).   

  

Valg af respondenter 

Populationen vi i dette speciale vil undersøge, er de studerende på CBS, hvorfor der er en klart 

defineret målgruppe for undersøgelsen. Trods vores populationsafgrænsning, bestående af CBS-

studerende, kan vi ud fra et ressource- og tidsmæssigt perspektiv ikke foretage en totaltælling af 

alle enheder i denne population, hvortil vi i stedet foretager en stikprøvebaseret undersøgelse. 

Totaltælling anses metodisk for at være den mest repræsentative, da totaltællingen medtager alle 

enheder i målgruppen, men denne metode er oftest “umulig at gennemføre inden for en overskuelig 

tidsramme og med eksisterende ressourcer” (Juul Kristensen & Hussain, 2016: 194). Målet med 

stikprøven er normalvis at opnå et resultat ud fra stikprøven, som har gyldighed for hele 

populationen (Juul Kristensen & Hussain, 2016). Vi er dog bekendte med at dette ikke er 

sandsynligt, hvorfor stikprøven senere benyttes til at argumentere for nogle tendenser hos de 

studerende. Sandsynligheden for dette er også relevant i forbindelse med tidligere beskrivelse af 

kritisk realisme, der beskriver, hvordan induktionsproblemet kunne opstå, hvis vi på baggrund af 

stikprøven konkluderede noget generelt fra det partikulære.   

Som tidligere beskrevet, har vi ikke en direkte kontrol med distributionen af spørgeskemaet på de 

sociale medier, hvorfor respondenterne formodentlig også vil indbefatte studerende fra andre 

universiteter samt personer, der aldrig har været tilknyttet et universitet eller videregående 

uddannelse. Dette er dog midlertidigt ikke er presserende problem for vores undersøgelse, da det 

blot giver os en mulighed for at sammenligne besvarelser for CBS-studerende og ikke CBS-

studerende.  

Vores population indbefatter dog ikke alle nuværende CBS-studerende, da vi har udarbejdet 

spørgeskemaet på dansk, hvilket må forventes at give en naturlig begrænsning i antallet af 
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besvarelser fra internationale studerende - som udgør knap 20 procent af de studerende på CBS 

(Copenhagen Business School, 2018b). Frasorteringen af internationale studerende vil vi dog 

argumentere for ikke har nogen væsentlig indflydelse på vores spørgeskemaundersøgelse, da det 

forventes at internationale studerende ikke har været eksponeret for, og dermed ikke har haft 

samme kendskab til erhvervspartnerskaberne og uddannelsesinstitutionen, inden optagelsen på 

CBS.  

 

Konstruktion af spørgeskema 

Ib Andersen (2013) foreskriver, at:  

“(…)det er nødvendigt på forhånd at have god viden om og indsigt i det felt, du vil 

undersøge.” (Andersen, 2013: 161).  

Forinden konstruktionen af spørgeskemaet har vi derfor tilegnet os viden om genstandsfeltet fra 

officielle dokumenter fra CBS samt ved vores kvalitative interview, som dermed kan betragtes 

som et forstudie for den kvantitative metode. Ydermere, har vi også indsamlet viden gennem vores 

eget uddannelsesforløb på CBS, hvorfor, at partnerskabsvirksomhederne, og viden om disse ikke 

er et ubeskrevet blad for os.  

 

Rækkefølge og emner 

Det foreskrives, at det er af større betydning “hvorvidt rækkefølgen af spørgsmål og emnerne i 

spørgeskemaet virker naturlig og logisk for respondenten” (Juul Kristensen & Hussain, 2016: 

200), hvorfor vi har gjort os flere overvejelser om netop dette.  

 

Indledningsvis i spørgeskemaet valgte vi derfor at formulere en forbindende tekst, der forbereder 

respondenten på emnet og dermed indholdet af de følgende spørgsmål (ibid.). Undervejs i 

spørgeskemaet skiftes der emne, så respondenten går fra at skulle svare på forhold om sit studie 

og karrierevalg, til mere specifikt at omhandle partnerskaberne. Grundet dette emneskift blev der 

indsat en yderligere forbindende tekst, som havde til hensigt at forberede respondenten på 

ændringen af emne og spørgsmål.  
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Lige såvel som, at denne metakommunikation kan være et vigtigt virkemiddel for respondenternes 

besvarelse, er vi også bevidste om, at den løbende information kan være med til at øge det 

Andersen (2013) betegner som internt bortfald, hvor en del af spørgsmålene ikke besvares. Da vi 

på de fleste af spørgsmålene har fjernet muligheden for at skippe spørgsmålet, betyder det, at 

respondenten er frafaldet og derfor ikke har afsluttet spørgeskemaet. Det interne bortfald kan 

antages at ske, såfremt respondenten læser den forbindende tekst, og hertil ikke føler sig i stand til 

at besvare de følgende spørgsmål, hvis emnet eksempelvis er for komplekst eller ligger uden for 

respondentens vidensområde.   

For at mindske det interne bortfald, fandt vi det desuden hensigtsmæssigt at afslutte med 

demografiske og fakta betonede spørgsmål, da disse oftest kan virke kedende, såfremt de er 

placeret i starten (Andersen, 2013). Herved skabes der en forståelse for respondenternes fordeling 

på alder, køn og geografisk placering, men forstyrrer ikke respondenterne i besvarelsen af de 

faktiske problemstillinger, som vi ønsker at undersøge med spørgeskemaet.  

 

Besvarelsen af et spørgsmål, kan blive påvirket af det foregående spørgsmål, hvilket betegnes som 

rækkefølgeeffekten (Juul Kristensen & Hussain, 2016: 200). Dette har vi været bevidste om i 

konstruktionen af spørgeskemaet, så for ikke at påvirke respondenterne i deres holdning til 

partnerskaberne, valgte vi indledningsvis at undlade at nævne specifikke virksomhedsnavne, 

såsom Danske Bank. Dette kunne nemlig antages at give nogle associationer til de tidligere nævnte 

episoder, der har været i relation til både Danske Banks og British American Tobaccos 

partnerskaber med CBS. Først efter respondenten havde besvaret de holdningsbaserede spørgsmål 

om partnerskaberne, valgte vi at spørge ind til sandsynligheden for, at respondenten kunne 

forestille sig at arbejde for en eller flere af de ti Corporate Partners – hermed nævnt ved 

virksomhedernes navne. Vi er bevidste om, at respondenterne har muligheden for at gå tilbage og 

ændre svarene i de foregående spørgsmål, men det antages ikke at have været et udbredt fænomen 

i besvarelserne, hvorfor vi argumenterer for, at rækkefølgen i spørgeskemaet har fungeret efter 

vores ønskede intention.  

 

I forhold til rækkefølgen af spørgsmålene, var der desuden også behov for at måle holdninger hos 

en delmængde af respondenterne. Såfremt respondenten ikke har studeret, er der ikke noget 
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grundlag for at spørge ind til vedkommendes valg af videregående uddannelse. I opsætningen af 

spørgeskemaet blev der derfor benyttet en filtermetode, som skulle afgøre, hvilke spørgsmål 

respondenten blev bedt om at besvare, ud fra besvarelsen af baggrundsvariabler såsom 

“studerende” og “ikke studerende”. I det online spørgeskema kan denne metode benyttes, uden at 

respondenten bemærker det, hvormed der undgås en uønsket påvirkning i besvarelsen (Juul 

Kristensen & Hussain, 2016). 

 

Endvidere valgte vi at randomnisere udsagnsspørgsmålene på hver side, så hvis en respondent går 

tilbage eller forsøgte at svare flere gange, kan der ikke krydses af i samme felter, uden at læse 

spørgsmålene igen. Holdningsspørgsmålene er konstrueret sådan, at respondenten bedes vurdere 

sin grad af enighed eller uenighed i adskillige udsagn, hvor hvert udsagn udgør et spørgsmål. 

Skalaen for svarmulighederne forbliver dog den samme hele vejen igennem, da vi i henhold til 

opsætningen vurderede, at det ville blive uoverskueligt, og besvarelserne således kunne give et 

misvisende billede, hvis skalaen ikke var ensartet. Disse overvejelser forventes dermed at mindske 

fejlkilder i besvarelserne, selvom vi også er bevidste om, at samme svarmuligheder kan resultere 

i at respondenten afkrydser samme felt hele vejen gennem spørgeskemaet jævnfør Juul Kristensen 

& Hussain (2016) - denne tendens har vi dog ikke set i besvarelserne, hvorfor det vurderes ikke at 

have nogen signifikant indflydelse på resultatet af spørgeskemaet. 

 

Spørgsmålstyper 

I konstruktionen af spørgeskemaet er det ligeledes vigtigt at overveje, hvordan spørgsmålene 

opstilles og hvilke muligheder respondenten har for at besvare disse – hvorfor det oftest er "mest 

hensigtsmæssigt at arbejde med lukkede spørgsmål og svarmuligheder i et spørgeskema dvs. 

spørgsmål med et på forhånd givet antal svarmuligheder, som interviewpersonen skal vælge 

imellem.” (Juul Kristensen & Hussain, 2016: 198). Med undtagelse af én svarmulighed i et af 

spørgsmålene, benyttede vi kun lukkede spørgsmål og svarmuligheder, hvormed respondenten 

ikke selv skulle formulere et svar. Hermed blev det nemmere at bearbejde og analysere 

respondenternes svar analytisk, som det vil blive præsenteret senere i opgavens resultatafsnit. Det 

ene spørgsmål, hvor respondenten kunne formulere et svar, var kun en mulighed og ikke påkrævet, 

at respondenten formulerede et åbent svar.  
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Spørgeskemaundersøgelsens overordnede formål er, som tidligere nævnt, at undersøge de 

studerendes holdning til erhvervspartnerskaberne, hvorfor store dele af spørgeskemaet udgøres af 

holdningsspørgsmål. Dette indebærer, at respondenten skal tage stilling til nogle udsagn, ved at 

vælge mellem svarmuligheder som udgør en skala – i spørgeskemaet er den formuleret således:  

 

Uenig   –   Delvis uenig    -   Hverken enig eller uenig   -   Delvis enig   –   Enig   –   Ved ikke  

 

I konstruktionen af spørgsmålene har vi bevidst valgt ovenstående svarmuligheder, da det 

foreskrives, at respondenten skal have mulighed for at svare “ved ikke” (Juul Kristensen & 

Hussain, 2016). Hvis dette ikke er en svarmulighed, kan det forventes, at der sker internt bortfald 

eller at respondenten svarer fejlagtigt, såfremt vedkommende er nødsaget til at vælge en grad af 

enighed, og faktisk ingen holdning har til det pågældende udsagn.  

Med en skala der spænder fra “helt uenig” til “helt enig” er det desuden mest optimalt at konstruere 

den med en neutral svarkategori i midten – utrykt ved “Hverken enig eller uenig”. 

Vi følger hermed retningslinjerne for den amerikanske socialpsykolog, Rensis Likerts, såkaldte 

Likert-skala, som benyttes til måling af holdninger (ibid.). Svarkategorierne indeholder hertil fem 

svarmuligheder – foruden “ved ikke” - hvilket vi valgte, fordi skalaen forventes at være 

fyldestgørende til, at respondenten kan udtrykke sin holdning, og samtidig holder antallet af 

svarmuligheder overskueligt. Overskueligheden, og valget af svarmuligheder, vil blive uddybet 

yderligere i det kommende afsnit, hvor vi redegør for den udførte pilottest af vores spørgeskema.  

 

Som tidligere beskrevet, optræder der en enkelt åbent svarmulighed i spørgeskemaet, der knytter 

sig til, hvilke faktorer respondenten prioriterer i sit valg af eventuel arbejdsgiver. Vi opstillede her 

ni svarmuligheder, som vi betragter, som de mest gængse faktorer, når det kommer til valg af 

arbejdsgiver – herunder lønniveau, virksomhedens brand, karrieremuligheder, kollegialt 

sammenhold med flere.  

For at undgå ikke at begrænse undersøgelsen til udelukkende at være vores ni faktorer, og dermed 

risikere at gøre os blinde over for noget viden, valgte vi at indsætte “Andet (udfyld gerne)” som 

en åben svarmulighed, hvis respondenten ønskede en unævnt faktor.  
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Vi er bevidste om, at en sådan svarmulighed kan være tidskrævende, eftersom besvarelserne ikke 

kan bearbejdes statistisk, som det er muligt for de lukkede svarmuligheder. Vi vurderede dog, at 

det ikke ville være signifikant, hvorfor vi i spørgsmålet også valgte at sætte en begrænsning på 

maksimum fire afkrydsninger, hvormed de ni kategorier i de fleste tilfælde antages at være 

tilstrækkeligt for respondentens prioritet i valg af arbejdsgiver.  

 

Spørgsmålsformulering 

I udarbejdelsen af spørgeskemaet har vi, foruden overvejelserne om åbne/lukkede spørgsmål og 

svarmuligheder, også fokuseret på formuleringerne af spørgsmålene, der optræder i 

spørgeskemaet. Der kunne argumenteres for at benytte fagsprog, eftersom vores målgruppe også 

er studerende med akademisk viden, men med distributionen kan vi nå ud til mange 

forskelligartede respondenter, hvorfor vi valgte at holde formuleringerne i et mere hverdagsagtig 

sprog, som Andersen (2013) anbefaler det. Samtidig anvendte vi også viden, som vi havde opnået 

i udarbejdelsen af det kvalitative interview, som vil blive beskrevet senere. Kvale og Brinkmann 

(2015) argumenterer for, at intervieweren undgår at bruge fagtermer, for at undgå misforståelser i 

fortolkningen af begrebet. Vi vil argumentere for, at ovenstående tankegang også kan anvendes i 

udarbejdelsen af et spørgeskema.    

 

Introduktion og begrebsforklaring 

For at sikre en klarhed og forståelse af emnet hos respondenterne, valgte vi indledningsvis at give 

en introduktion til spørgsmålene, ligesom vi løbende gjorde brug af forbindende tekster, som vi 

redegjorde for i et tidligere afsnit. Ligeledes her valgte vi bevidst ikke at nævne de eksterne 

partnerskabsvirksomheder eller CBS som uddannelsesinstitution, da det kunne antages at påvirke 

respondentens holdning allerede inden besvarelsen af spørgeskemaet. Dog forklarede vi i 

introduktionen, hvad der menes med begrebet eksterne organisationer, og hvordan et 

erhvervspartnerskab skal forstås. Vi kan desværre ikke forsikre os, at respondenten har læst 

beskrivelserne og/eller er enige i vores definition af begreberne – men vi forventer dog, at det kan 

hjælpe respondenten med at afgive sine svar.  

I introduktionen valgte vi desuden at angive et tidsmæssigt perspektiv, så respondenten havde en 

indikation af, hvor lang tid besvarelsen ville tage. Vi angav 4-5 minutter, som umiddelbart var højt 
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sat, men stadig vurderes det overskueligt for respondenterne og burde dermed ikke medføre et 

betydeligt bortfald, ud fra devisen om at, “jo kortere et spørgeskema er, desto større bliver 

svarprocenten” (Andersen, 2013: 165). 

 

Pilottesten 

Forud for den officielle distribution testede vi spørgeskemaet, ved at sende det til en mindre gruppe 

studerende vi kender, som vi vidste tilhører den pågældende målgruppe vi ønsker at undersøge. 

Ved at få testrespondenterne til at besvare spørgeskemaet, fik vi således testet formuleringen af 

spørgsmål, antallet af svarmuligheder, stavefejl, samt tekniske komplikationer, der kunne være 

tilstede i spørgeskemaet. Efter testgruppens besvarelser, kontaktede vi testpersonerne individuelt 

for feedback og tog anmærkningerne til overvejelse.  

Ovenstående pilottest resulterede bland andet i, at vi begrænsede vores Likert-skala fra syv til fem 

kategorier, hvor vi i den oprindelige version havde “Meget uenig” og “Meget enig” med som 

svarmuligheder. Der var dog bred konsensus om, at de mange kategorier gjorde det svært for 

respondenterne at angive sin holdning til udsagnene, da de mange kategorier blev for snævre. På 

baggrund af disse tilbagemeldinger vurderede vi, at fem kategorier ville skabe mindre forvirring 

hos respondenterne og desuden gøre den statistiske bearbejdning mere håndgribelig og 

analyserbar. Da pilottesten blev afsluttet, slettede vi besvarelserne, så vi på den måde undgik 

besvarelse i to forskellige versioner af spørgeskemaet.  

 

Layout og opsætning 

Foruden ovenstående overvejelser for konstruktionen af spørgeskemaet, havde vi også fokus på 

fremtoningen af spørgeskemaet, da vi er bevidste om, at respondenternes opmærksomhed muligvis 

kan være mange steder under et spørgeskema, der udføres online. Heraf fulgte vi de overordnede 

punkter fra Andersens (2013) layoutmæssige retningslinjer for et spørgeskema. 

Med opsætningen i SurveyXact kunne vi nemt vælge et tema, der farvemæssigt virkede afdæmpet, 

men uden at fremstå kedeligt for respondenten. Med vores brug af en fem-punkts Likert-skala 

fandt vi hurtigt ud af, at flere af temaerne fremstod med nogle forstyrrende linjeskift og manglende 

mellemrum mellem svarkategorierne, som vi vurderede kunne have en negativ indflydelse på 
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respondenternes lyst til at besvare spørgeskemaet. Forstyrrende temaer blev naturligvis fravalgt, 

og vi testede derfor layoutet grundigt inden distributionen af spørgeskemaet.  

Udover temaet og opsætningen, valgte vi også en letlæselig typografi, så vi undgik eventuelle 

fejlkilder fremkaldt af typografien. Hertil valgte vi også at teste spørgeskemaet på flere forskellige 

platforme – herunder Apple og Windows computere, samt Android og iPhone telefoner, for at flest 

mulige respondenter havde mulighed for at tilgå spørgeskemaet problemfrit på respondentens 

foretrukne platform.  

 

I forbindelse med spørgeskemaopsætningen var vi desuden bevidste om, at vurderings-

spørgsmålene - som alle var formuleret ved “Du bedes vurdere...” - også var stillet typografisk op 

på samme måde. De samme layoutmæssige overvejelser gjorde sig ligeledes gældende for de 

demografiske og faktabaserede spørgsmål, som afsluttede spørgeskemaet. Sammen med vores 

andre forbehold om forbindende tekster, introduktion, begrebsforklaring og layout, vurderede vi 

således at distributionen af spørgeskemaet kunne igangsættes.  

 

3.4.2 Fejlkilder  
I opsætningen af spørgeskemaet valgte vi, som tidligere beskrevet, at enkelte respondenter ikke 

skulle besvare specifikke spørgsmål, da det ikke ville være relevant. Som tidligere nævnt, skulle 

respondenter, der ikke havde studeret, ikke svare på spørgsmålene om, hvad der fik respondenten 

til vælge det pågældende studie, da spørgsmålet ikke er relevant for en person, der ikke har studeret 

på en videregående uddannelse. Med denne filtermetode valgte vi en teknisk opsætning, hvor nogle 

spørgsmål kun blev aktiveret, hvis respondenten havde besvaret ”Studerer” eller ”Har studeret”, 

samt om respondenten havde studeret på CBS eller ej. Trods adskillige pilottests, er der dog i vores 

tekniske opsætning sket en menneskelig fejl, hvorfor at ”Har studeret” faktoren ikke blev regnet 

med i aktiviteten – det drejer sig om 90 respondetener, som har svaret ”Har studeret”. Samtidig 

er der 13 respondenter, der ikke havde studeret overhovedet. Det ender derfor med, at 166 af vores 

respondenter svarede ”Studerer”.  

 

 



   

 

   

  Side 36 af 138 

 

Grundet denne fejlkilde, blev de 90 respondenter ikke indraget i følgende spørgsmål:  

• Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer havde en indflydelse på dit valg af 

uddannelse. 

• Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående kriterier er en forudsætning for et godt 

samarbejde til gavn for de studerende. 

• Har du været tilmeldt en uddannelse på Copenhagen Business School?  

• Har du benyttet følgende jobressourcer?  

 

Da vores kandidatundersøgelse hovedsageligt fokuserer på CBS-studerendes holdninger, som 

implicit forventes at være respodenter indskrevet på en uddanelse ved svartidspunktet, er vi stadig 

i stand til at besvare vores problemformulering på trods af ovenstående fejlkilde. Dog er vi bevidste 

om, at det for analysen kunne have været interessant at sammenligne nuværende og forhenværende 

studerendes holdning til CBS og erhvervspartnerskaber – ligesom det har været tilfældet for 

studerende og ikke studerende, samt studerende fra forskellige universiteter. Samtidig dækker 

kategorien af forhenværende CBS-studerende over en ret bred gruppe. Denne gruppe kan dermed 

udgøres både af respondenter, der dimitterede forrige år, lige såvel som den kan være 

respræsenteret af respondenter, som dimitterede for flere årtier siden – en periode hvor 

erhvervspartnerskaberne ikke har været lige så fremtrædende og eksponeret på 

uddannelsesinstitutionen (Copenhagen Business School, 2012). Dermed argumenterer vi for, at 

undersøgelsen forsat kan fungere med henblik på vores genstandsfelt – de nuværende studerende 

på CBS.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

  Side 37 af 138 

 

3.5 Internetdata 

For at undersøge i hvilket omfang partnerskabsvirksomhederne aftager både nuværende og 

forhenværende CBS-studerende, valgte vi at tilgå LinkedIn som internetdata (Bilag 3). Alternativt 

kunne vi have benyttet registerdata, som normalvis er indsamlet og gjort tilgængelig i centrale 

databanker online (Juul Kristensen & Hussain, 2016), men da der ikke forefindes data for de 

studerendes arbejdsforhold på individniveau, valgte vi i stedet at søge informationen gennem den 

sociale medieplatform, LinkedIn.   
Ved at benytte LinkedIns filterfunktioner, er det muligt at danne et øjebliksbillede af partnerskabs-

virksomhedernes ansættelsesantal af CBS-studerende – både nuværende og forhenværende. 

Fordelen ved at benytte internetdata er, at vi kan arbejde med store mængder af data, som vi ellers 

ikke selv kunne have indsamlet med vores tidsmæssige ramme og mulige ressourcer. Samtidig kan 

store datamængder dog også være en ulempe, da størrelsen af datamængden kan være svær at 

behandle og analysere (ibid.).  I denne kontekst vurderes det at være af overskuelig karakter, og 

selvom vi selv skulle søge denne data frem for hver enkelte virksomhed, har det været forholdsvis 

nemt at bearbejde og inddrage i den kommende analyse.  

 

Den sociale medieplatform tillader os at søge partnerskabsvirksomhederne frem, hvortil der kan 

filtreres på antal registrerede ansatte, ved at vælge fanen ’Personer’ på hvert enkelte virksomheds 

officielle LinkedIn-side. Herved angives der et liggende søjlediagram, hvorfra det er muligt at 

aflæse, hvilke uddannelsesinstitutioner virksomhedens ansatte har studeret ved. Endvidere var vi i 

stand til, ud fra virksomhedsprofilerne at aflæse, hvilken branche de enkelte virksomheder 

definerer sig selv ved, for senere at kunne undersøge, hvor mange forskellige brancher, som 

partnerskabsvirksomhederne repræsenterer. Eftersom partnerskabsvirksomhederne benytter den 

samme terminologi for brancher, vurderede vi, at LinkedIn-terminologien var mere brugbart, end 

hvis vi selv skulle kategorisere virksomhedernes branche, ved eksempelvis medicinaludstyr, 

bankvæsen, konsulentvirksomhed med flere.  
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Nedenstående skærmbillede viser, hvordan vi metodisk fandt frem til ansættelsesdata på LinkedIn. 

 

 
Figur 2: Dataindsamling via LinkedIn 

Dataindsamlingen blev hertil kvantificeret i et Excel-ark (Bilag 3), hvor Danmarks otte 

universiteter angives ud fra det antal studerende og alumner, universiteterne har repræsenteret i de 

35 virksomheder, der figurerer som enten Corporate eller Collaboration partner på CBS. 

Danmarks otte universiteter udgøres af; Copenhagen Business School, Københavns Universitet, 

Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitet, 

Aalborg Universitet og Roskilde Universitet.   

I vores førnævnte spørgeskema, valgte vi i mellemtiden kun at adspørge respondenterne om de ti 

virksomheder, der fremgår som Corporate Partners, da disse virksomheder vurderes generelt at 

være mest repræsenteret på CBS, i form af blandt andet logoer ved auditorierne, som desuden var 

startskuddet for den førnævnte sag med British American Tobacco Group (Lykkegaard, 2018a). 

For LinkedIn udtrækket valgte vi dog også at undersøge arbejdstilknytningen af CBS-studerende 
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hos de 25 Collaboration Partners, som med deres partnerskaber er repræsenteret både i 

undervisningsmaterialet, ved Career Fair, og med logoer hængende i indgangspartiet på 

uddannelsesinstitutionens fem hovedbygninger (CBS Partnership, 2018). Vi vurderede derfor, at 

det også var relevant at undersøge, i hvilket omfang virksomhederne er aftager af CBS-studerende.  

De oplyste tal dækker både over nuværende og tidligere studerende, da jobstatus på LinkedIn kan 

udgøres af studiejobs såvel som fuldtidsstillinger. For de fleste virksomheder var alle af landets 

otte universiteter repræsenteret, og ellers blev disse tilføjet i søjlediagrammets søgefunktion – 

diagrammernes standardindstilling viser nemlig kun de ti mest repræsenterede 

uddannelsesinstitutioner. 

 

Internetdata giver os derfor en teknisk mulighed for at observere CBS-studerendes onlineaktivitet 

– under forudsætningen, at personerne benytter LinkedIn som personligt socialt medie. LinkedIn 

har et estimeret antal aktive brugere på 1,3 millioner danskere (Slots- og Kulturstyrelsen, 2018). 

Holdt op imod de 2,9 millioner danskere, der er tilknyttet arbejdsmarkedet (Danmarks Statistik, 

2018), og som antages at være potentielle brugere af LinkedIn, betragter vi det som en datakilde, 

der kan give os et overordnet billede af danskernes, og dermed de CBS-studerendes, 

arbejdsgivertilknytning.  

Trods antallet af danske brugere på LinkedIn, er vi dog bevidste om, at ikke alle brugere 

nødvendigvis har opdateret information på profilerne retvisende. Det kan eksempelvis være 

brugere, som ikke har oplyst, hvilket firma, som er deres nuværende arbejdsgiver, og andre brugere 

har måske fejlagtigt oplyst en forkert arbejdsgiver. Ydermere, kan der også være en generel 

skævvridning i sammenligningen af brugere fordelt på landets universiteter, hvis brugere fra et af 

universiteterne har en generel tendens til at benytte og opdatere deres LinkedIn i højere grad end 

studerende fra et andet universitet.  

Ud fra disse overvejelser, valgte vi derfor at udvide vores dataindsamlingsmetode og samtidig 

undersøge, om antallet af medarbejdere på LinkedIn var retvisende, sammenlignet med 

virksomhedens egen opgørelse i antallet af medarbejdere. En opgørelse flere virksomheder angiver 

på deres egen hjemmeside. En potentiel fejlkilde som ovenstående kan altså påvirke det 

øjebliksbillede, vi forsøger at fremlægge, men fejlkilden forventes ikke at have en signifikant 
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effekt på undersøgelsen, da vi er bevidste om potentielle afvigelser i vores indsamlede data mod 

de faktiske forhold. 

Hertil skal det også anmærkes, at ovenstående internetdata skal fungere som et led i vores samlede 

undersøgelse og ikke egenhændigt benyttes til at konkludere noget om de studerendes valg af 

arbejdsgiver. Derimod kan det være med til at vise nogle overordnede tendenser, som vi kan 

anvende i den videre udarbejdelse af indeværende speciale og give os mulighed for at reflektere 

over samspillet mellem universiteter og erhvervslivet.   

 

3.6 Kvalitative metoder 
Som nævnt i afsnit 3.3 Specialets undersøgelsesdesign anvender vi både kvantitativ og kvalitativt 

indsamlet empiri. Vi vil derfor i det følgende afsnit introducere vores kvalitative metoder, som vi 

har anvendt i udarbejdelsen af indeværende kandidatspeciale, for at understøtte vores kvantitative 

empiri.  

 

3.6.1 Interview 
Da vi, som tidligere beskrevet, vil undersøge nuværende studerendes holdning til 

uddannelsesinstitutioners, specifikt CBS’, samarbejde med eksterne organisationer, ville det være 

forholdsvis tidskrævende at finde brugbar information alene gennem kvalitative metodeformer 

fremfor kvantitative metodeformer. Når traditionelle medier undersøger befolkningens adfærd ved 

eksempelvis et folketingsvalg, benytter analysevirksomhederne også spørgeskemaundersøgelser, 

for hurtigere og mere frekvent at kunne afdække befolkningsadfærd (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Vi mener dog ikke, at det kvalitative interview skal udelukkes som metode for indeværende 

afsluttende opgave, hvorfor vi anvender forskningsinterviewet. Følgende afsnit vil beskrive, 

hvordan vi er gået til værks med arbejdet, for at bedrive interviewet metodisk, med inspiration fra 

Kvale & Brinkmann (2015), der i bogen Interview. Det kvalitative forskningsinterview som 

håndværk går i dybden med denne interviewform. Vi kombinerer flere af tankerne i vores tilgang 

til at forberede, udføre og analysere interviewet. De forskellige interviewelementer vi kombinerer, 

vil blive præsenteret i de følgende afsnit.    
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Semistruktureret interview 

Som forberedelse til vores interview udformede vi en interviewguide, som vi kunne anvende under 

det pågældende interview. Interviewguiden er, i modsætning til spørgeskemaundersøgelsen, ikke 

en stringent guide, hvor der alt efter hvad der bliver besvaret, vil komme bestemte spørgsmål på 

baggrund af filtreretning. Derimod er mulighederne ved det semistrukturerede interview, at vi 

inddelte, hvilke temaer vi gerne ville spørge ind til i løbet af interviewet (Kvale & Brinkmann, 

2015). Vi er to interviewere tilstede, hvilket giver os den fordel, at den ene person kan følge vores 

egen interviewguide, for at sikre vi får undersøgt, det vi ønsker, samtidig med den anden kan 

fokusere på de konkrete svar fra interviewpersonen. Ydermere, kan vi ved at være to personer 

tilstede, assistere hinanden i forbindelse med eliteinterviewet (Andersen, 2013). I det 

næstkommende afsnit beskriver vi mere konkret, hvad der forstås ved eliteinterviewet som begreb.  

For at være i stand til at udføre et semistruktureret interview skal de der udfører interviewer - 

herved os selv, som forfatterne af indeværende kandidatspeciale - have en indgående viden om 

emnet, for at være i stand til at anvende interviewet til at tilegne sig nye perspektiver på det 

undersøgte fænomen (Andersen, 2013). Denne viden har vi dels opnået ved selv at have studeret 

på uddannelsesinstitutionen de sidste fem år, og ved at have foretaget en udførlig gennemgang af 

officielle dokumenter fra CBS samt nyhedsartikler om netop dette emne – denne empiri vil blive 

præsenteret yderligere i det kommende afsnit 3.6.2 Andet kvalitativ empiri.  

 

Fænomenet vi undersøger i opgaven, er CBS’ samarbejde med eksterne organisationer, hvorfor vi 

forsøger at finde frem til interviewpersonens oplevelse af, hvordan samarbejdet mellem 

uddannelsesinstitutionen og eksterne organisationer foregår.     

 

Eliteinterview  

Det interview vi anvender i den kommende analyse, er foretaget med lederen af CBS Partnership 

afdelingen, hvorfor, at vores anvendte interview bliver, hvad der betegnes som værende et 

eliteinterview (Kvale og Brinkmann, 2015). Indeværende kandidatspeciale undersøger, hvordan 

CBS’ arbejde med eksterne organisationer, og det må derfor antages, at lederen af CBS 

Partnerships afdelingen er en relevant informant, da hun i form af sin stilling må vide mest om det 

daglige arbejde med partnerskaber. Tidspunktet for interviewet, 5. april 2019, betyder dog, at vi er 
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af den overbevisning, at vi som undersøgere vidste nok om vores specialemne til, at vi kunne 

udføre et eliteinterview med vedkommende. Vi vil senere i afsnittet redegøre for vores 

interviewperson, hvor vi vil komme nærmere ind på samspillet mellem specialeemnet og 

interviewpersonen, og hvorfor interviewpersonen findes relevant for vores undersøgelse. 

 

Interviewperson 

Nedenfor angives en kort beskrivelse af den person, som vi har valgt at interviewe, samt de tanker 

vi har gjort os i valget af vedkommende.  

 

Janie Huus Tange, Copenhagen Business School 

Som nævnt har fokus været at undersøge de CBS-studerendes holdning til samarbejdet mellem 

uddannelsesinstitutionens og eksterne organisationer. Vi finder det hertil relevant at interviewe 

personen, som har det daglige ansvar for samarbejdet med de eksterne organisationer. På baggrund 

af denne betragtning, valgte vi derfor at interviewe Head of Partnerships, Janie Huus Tange, for 

bedre at være i stand til at forstå uddannelsesinstitutionens perspektiv på partnerskaberne og, 

hvilken effekt samarbejdet har for uddannelsesinstitutionen. Derfor skal vi også i, forbindelse med 

vores rolle som interviewer, være opmærksomme på, at Janie Huus Tange eventuelt ikke vil 

besvare nogle af vores spørgsmål, eller hun vil forsøge at rette opmærksomheden hen på 

interesseemner, som generelt er mere positivt stillede i relation til hendes daglige arbejde og det 

undersøgte felt (Andersen, 2013). Vi vil dog kunne undgå en følelse af manglende respekt og 

samtidig forsøge at være i stand til at få et brugbart interview, hvis vi som interviewere har en dyb 

indsigt i vores undersøgelsesemne (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi vil med interviewet være i 

bedre stand til at undersøge, om CBS’ administration har samme tanker om samarbejdet med 

eksterne organisationer, som uddannelsesinstitutionens studerende har jævnfør vores 

spørgeskemaundersøgelse.  

 

3.6.2 Andet kvalitativ empiri 
Foruden det interview vi har foretaget med Janie Huus Tange, har vi indsamlet yderligere kvalitativ 

empiri, som vil blive anvendt i vores analyse og undersøgelse af vores problemformulering. 
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Gennemgående for opgaven er, at vi vil anvende diverse informationssider fra CBS’ egen 

hjemmeside www.cbs.dk. Hjemmesiderne har information, der er relvant for den specifikke portal, 

som undersiden hører til – eksempelvis CBS’ kommunikationsafdeling eller ledelse. Ydermere, 

bliver der på hver underside informeret om, hvilken afdeling i CBS, der er ansvarlig for 

informationen, samt hvornår undersiden sidst er opdateret. Denne information er behjælpelig med 

at vurdere, hvorvidt informationen er relevant og retmæssigt opdateret.  Udover corporate 

hjemmesider anvender vi også diverse publikationer fra CBS, for bedre at kunne skabe et overblik 

over organisationens strategier og handlinger. Vi anvender som eksempel; CBS Årsrapport 2018, 

CBS Strategy 2017-2020, CBS Partnerships brochuren for 2019 ’Connect, Collaborate, Create’, 

Eventoplæg for CBS Impact Topmøde 2017 samt pressemeddelelser udsendt af 

kommunikationsafdelingen. Disse officielle publikationer stammer fra de respektive ansvarlige 

afdelinger på CBS, og udgør blandt andet: Kommunikationsafdelingen, CBS Business, som Janie 

Huus Tanges Partnerships afdeling er en del af og Preseident’s Office, der er topledelsens kontor. 

Vi finder ovenstående CBS publikationer, og informationen om forfatterafdelinger, relevante for 

udarbejdelsen af indeværende kandidatspeciale, da de både viser tilbageblik, men også en vis 

fremsynethed. På den måde kan vi senere undersøge CBS ud fra eksempelvis VCI-modellens 

opbygning.  

 

3.7 Mixed Methods 
Som det fremgår af ovenstående metodegennemgang, benytter vi et undersøgelsesdesign, som 

kombinerer forskellige kvantitative og kvalitative metoder. Inden for forskningen har det tidligere 

været foreskrevet, at det kvantitative og kvalitative paradigme var inkompatible (Juul Kristensen 

& Hussain, 2016). Inden for metodeteori har denne tankegang i mellemtiden ændret sig, så det i 

forskningsdesignet er os, som forskere, der udvælger, hvilke metoder, der vil være relevante at 

anvende, for at besvare problemformuleringen. I afgrænsningen af vores undersøgelsesfelt har vi 

fundet frem til hvem, der er bærere af de informationer, og som behøves for at give en 

fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen, og hertil benytte de metoder, vi har vurderet 

som relevante. Kombinationen af metoder kan således være nyttig til at opveje en metodes 

begrænsninger med de muligheder der ligger i en anden metode (Andersen, 2013).  
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4. Resultater 
Med afsæt i vores metodiske tilgange har vi fra henholdsvis det online udsendte spørgeskema og 

vores dataudtræk udført ved brug af LinkedIn, indsamlet en større mængde data, som udgør vores 

primære empiri. Resultaterne af disse metoder vil blive præsenteret i det følgende afsnit.  

 

4.1 Internetdata  
Formålet med internetdataen udtrukket fra LinkedIn var at afdække i hvilket omfang partnerskabs-

virksomhederne er aftager af CBS-studerende. I vores dataark, med LinkedIn information (bilag 

3), har vi som tidligere beskrevet, opstillet de nuværende 35 Corporate og Collaboration Partners, 

undersøgt virksomhederne, og krydstabuleret med informationerne om uddannelse fra Danmarks 

otte universiteter.  

Da vi var bevidste om, at ovenstående form for dataindsamling kunne være forbundet med en del 

fejlkilder, blandt andet i form af misvisende registreringer af arbejdsgiverforhold, måtte vi først 

afdække det totale antal medarbejdere, som virksomhederne har oplyst på egne hjemmesider, og 

hertil, hvor mange brugerer, der har registret sig som ansat ved virksomhedens officielle LinkedIn 

side. I sammenligningen af virksomhedernes oplyste antal medarbejdere på LinkedIn og tallene 

oplyst på virksomhedens hjemmesider, fandt vi, at elleve ud af 35 virksomheder havde en 

overrepræsentation af ansatte på LinkedIn – med en procentuel afvigelse større end 0. 

For tre af ovenstående virksomheder kan afvigelsen formentlig forklares ved, at virksomheden 

havde oplyst antallet af medarbejdere som cirkatal, som lå over et vist niveau. Eksemplvis havde 

investeringsbanken FIH Partners oplyst sig ved 30+, mens der på virksomhedens LinkedIn bliver 

angivet 49 ansatte. I beregningen har vi kun kunne taget udgangspunkt i 30 ansatte, men da det 

også kan være mere end det, må vi således fastslå, at afvigelserne procentuelt kan være forholdsvis 

store, uden reelt at være det.  

Omvendt viser indsamlet data, at flere virksomheder er massivt underrepræsenteret på LinkedIn, 

hvilket formodes, at skyldes virksomhedernes positionering som internationale virksomheder, 

samt hvilken branche virksomheden operer i. Transport- og logistikvirksomheden DSV har 

eksempelvis kun halvdelen af sit totale antal medarbejdere repræsenteret på denne sociale 

medieplatform. Det kan muligvis forklares ved, at store dele af DSV’s ansatte har funktion som 
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chauffører eller lignende positioner, hvor LinkedIn antages ikke at være udbredt i samme omfang 

for denne proffession, som andre proffessioner. LinkedIn er heller ikke den eneste sociale 

medieplatform, der fokuserer på erhvervserfaring og uddannelse. Der kan derfor være personer, 

der anvender andre lignende sociale medier, hvorfor at der kan være færre ansatte ifølge LinkedIn. 

Ovenstående eksempler har søgt at give en indsigt i de fejlkilder, som vi allerede i vores metodiske 

tilgange havde gjort os overvejelser om.   

 

Fokuseres der mere specifikt på medarbejdernes fordeling ud fra universiteterne, fremgår det, at 

der for 31 ud af 35 virksomheder ses en klar overrepræsentation af CBS-studerende som ansatte. 

Det skal endnu en gang påpeges, at vi udelukkende har målt på de otte danske universiters 

repræsentation hos de undersøgte virksomheder, hvorfor en virksomhed naturligvis kan have langt 

flere ansatte fra udenlandske uddannelsesinstitutioner, end de otte danske universiter vi specifikt 

har undersøgt for.   

For undersøgelsens 35 virksomheder har vi ligeledes noteret os den geografiske placering af de 

danske hovedkontorer, hvoraf kun mejerivirksomheden Arla befinder sig uden for Region 

Hovedstaden, og er lokaliseret i Aarhus bydelen Viby. Foruden teknologivirksomheden Inspari, er 

Arla den virksomhed, hvor Aarhus Universitet har uddannet flest af virksomhedens ansatte – og 

endda i et markant niveau over de andre danske universiteter. Med et hvis forbehold, kan LinkedIn 

dataen dermed indikere en tendens for, at beliggenhed og afstand har en indvirkning på valg af 

arbejdsgiver – under forudsætningen af at universitetets geografiske placering indikerer, hvilken 

region brugerne er bosiddende i. Det skal hertil noteres, at studerende i nogle tilfælde flytter til en 

anden landsdel, for at komme ind på drømmestudiet, og efter endt studie rykker tilbage til 

hjemstavnen (Engmann, 2014) – hvorfor beliggenheden af studie og arbejde kan have nogle 

afvigelser fra den overordnede tendens.  

For dataindsamlingen undersøgte vi desuden, hvilke brancher virksomhederne kategoriseres som. 

I opgørelsen heraf, fandt vi at der af de 35 virksomheder er en repræsentation af 19 forskellige 

brancher (Bilag 3). Fordeling på brancher fremstår umiddelbart varieret, men det skal hertil 

anmærkes, at når eksempelvis Hilti er registreret som ’Byggeri’ dækker den betegnelse blandt 

andet over virksomhedens produktion af værktøj, designsoftware og rådgivning (Hilti, 2019). 

Dermed kan der argumenteres for, at virksomheden også kunne være registreret som 
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’Informationsteknologi- og tjenester’ eller ’Ledelsesrådgiving’. I forekomsten af brancher er vi 

således bevidste om, at virksomhederne overordnet bliver nødt til at kategorisere sig ved én 

branche, selvom den reelle drift spænder bredt.  

 

 

 
Figur 3: Partnerskabsvirksomhedernes brancher, antal forekomster 

 

Som det dog fremgår af ovenstående diagram, er der en højere repræsentation af virksomheder 

indenfor Finansielle Tjenester, Informationsteknologi- og tjenester, Investeringsbanker, 

Ledelsesrådgivning, Medicinsk udstyr og Regnskab  - brancher som to eller flere virksomheder 

kategoriseres som. Ved denne forekomst er det dermed cirka 60% af partnerskabsvirksomhederne, 

som repræsenteres ved disse seks brancher.  

Vi vil her i resultaterne ikke uddybe fordelingen for hver enkelt virksomhed, da det ikke vurderes 

relevant for undersøgelsen. Dog vil ovenstående tendenser fungere som reference og empirisk 

afsæt for den kommende analyse.  
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4.2 Online spørgeskema 
I følgende afsnit vil vi præsentere de resultater, som vi har opnået gennem vores 

spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne er en redegørelse, hvori vi krydstabulerer spørgsmål, der 

har optrådt i spørgeskemaet, for senere at kunne anvende resultaterne i vores analyseafsnit. Da 

indeværende opgave fokuserer på, hvad CBS-studerende mener om samarbejdet med 

partnerskabsvirksomheder, vil vi, ikke overraskende, krydstabulere de forskellige resultater med, 

hvorvidt respondenten har svaret ja eller nej til spørgsmålet om at have været tilmeldt en 

uddannelse på CBS. Vi vil i løbet af resultatafsnittet også krydstabulere med andre faktorer, hvis 

vi finder det relevant at fremhæve resultaterne fra sådanne krydstabuleringer og anvende 

information i det senere analyseafsnit.  

Vi vil hertil redegøre for vores opnåede resultater både gennem tekst, men også gennem 

visualisering af de beskrevne resultater. Vi har valgt at understøtte vores skriftlige forklaring af 

resultaterne med visualisering af dataen, da vi fra vores tidligere valgfag Big Data Analytics lærte, 

hvordan visualisering af data vil hjælpe læseren med at forstå den fremhævede data (Heer et al., 

2010). Omend mængden af vores indsamlede data måske ikke i nedenstående tilfælde kan 

karaktariseres som big data mængde, vurderer vi stadig, at det er relevant at have denne 

datavisualisering med i undersøgelsen. I nogle tilfælde nævner vi andre krydstabuleringer uden at 

vise krydstabuleringerne grafisk. Vi inddrager krydstabuleringerne for at understøtte 

hovedpointerne, hvorfor at der ikke er en grafisk fremvisning af resultaterne, men kun en skriftlig 

fremstilling.   

Vi har vedlagt et fysisk bilag til denne opgave, Bilag 1, der har frekvensen af svar til hvert 

spørgsmål på dette spørgeskema . Ydermere, har vi til den fysiske opgave vedlagt et USB-stik, 

hvorpå vores elektroniske bilag, bilag 4, foreliger – hvilket er det samme udtræk, men i sit fulde 

Excel-format. På den måde er der mulighed for at se besvarelserne på ovenstående 

spørgeskemaundersøgelse, og på den måde se, hvilke krydstabuleringer og filtrering, der er lavet 

og kan laves. Det elektroniske bilag er vedlagt gennem Digital Eksamen som Bilag 4, men vil som 

fysisk bilag være at finde på det vedlagte USB-stik. En udprintet version af et sådan Excel-ark 

ville hverken være hjælpsomt eller økonomisk rentabelt, da Exel arket består af 57 kolonner og 

564 rækker. I gennemgangen af resultaterne beskriver vi, hvilke handlinger vi har lavet på den 
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indsamlede data, men vi vurderer stadig, at det er hensigtsmæssigt korrekt at vedlægge dataen i 

den reneste opnåelige form som muligt, en Excel-fil som downloadet fra SurveyXact.   

 

4.2.1 Generelt  
Spørgeskemaundersøgelsen havde i alt 269 

respondenter, der besvarede hele spørge-

skemaet. Ydermere, var der 225 tilfælde, hvor 

spørgeskemaundersøgelsen blev åbnet, men 

ikke interageret med yderligere. 69 

respondenter besvarede nogle spørgsmål, men 

færdiggjorde desværre ikke spørgeskemaet. 

Der var altså i alt 563 personer, der trykkede på 

det distribuerede link. I Figur 4 ses den 

procentuelle fordeling af spørgeskema-aktiviteterne, der har været på det færdiggjorte 

spørgeskema. Det er værd at pointere, at en respondent, der har færdiggjort 

spørgeskemaundersøgelsen også kan optræde i tallene for både delvis færdiggjort og kun åbnet. 

Respondenten kan eksempelvis have åbnet spørgeskemet, for at blive afbrudt og så påbegynde og 

afslutte spørgeskemaet på et senere tidspunkt. Da der er en risiko for, at vi har den samme 

respondent med ved at anvende ’delvis færdiggjort’ samtidig med at vi også anvender 

’færdiggjort‘, har vi besluttet, kun at anvende ’færdiggjort’ som resultat, i løbet af vores opgave.  

Fravalget af ’delvis færdiggjort‘ gør, at vi har færre besvarelser, men vi kan imødekomme en 

problemstilling, hvor vi kunne risikere at have den samme respondent med flere gange. Personer 

kunne godt have besvaret skemaet flere gange, hvorfor at ovenstående fravælgelse ikke kan 

forsikre os om, ikke at have samme persons holdning med flere gange i resultaterne af vores  

spørgeskemaundersøgelse. Ovenstående problemstilling kan dog ikke undgås, da vi ikke kan styre 

respondenternes adfærd. 

 

Efter en filtrering af den indsamlede data, hvor kun færdiggjorte besvarelser er med, er det værd 

at fremhæve, hvordan fordelingen for respondenter foreligger. I spørgeskemaundersøgelsens 

Figur 4: Fordeling af respondenter, på aktion 
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første spørgsmål, der handler om, 

hvorvidt respondenten er i gang med et 

studie, eller måske aldrig har studeret på 

en videregående uddannelse.………….. 

Respondenternes besvarelse var som 

følger: 166 (62%) var studerende ved 

udfyldelsen af spørgeskemaet, 90 (33%) 

havde studeret og 13 (5%) havde ikke 

studeret på en videregående uddannelse. 

Ovenstående fordeling er naturligvis 

foretrukket, da problemformuleringens forkus er på studerende, hvorfor der gerne skulle være en 

klar forekomst af respondenter tilhørende dette segment.  

 
4.2.2 Hvilke faktorer påvirker studerendes uddannelsesvalg?  
Hvad ligger der til grund for respondenternes valg af videregående uddannelse, og er samarbejdet 

med eksterne organisationer en udslagsgivende faktor, når respondenten søger ind på universitetet? 

Spørgsmålet er naturligvis en svær størrelse, og hvis vi havde haft tid og ressourcer til at spørge 

alle nuværende studerende, både på CBS, men også for landets syv andre universiteter, så ville der 

næppe være én vindende faktor. Vi mener dog, at spørgsmålet er relevant for vores arbejde, da 

specialets undersøgelse handler om effekten af uddannelsesinstitutionens samarbejde med 

eksterne organisationer, hvorfor det er relevant at se, om en synliggørelse af partnerskaber, som 

på CBS, har en effekt, når uddannelsesvalget skal træffes. Nedenfor i Figur 6 vises den 

procentmæssige fordeling, fra uenig til enig og med ved ikke, som beskrevet i metodeafsnittet som 

et svar, for at undgå, at folk svarede ”forkert”.  

166

90

13

Studieaktivitet

Studerer Har studeret Har ikke studeret

Figur 5: Procentuel fordeling af studieaktivitet 
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Figur 6: Faktor i valg af uddannelse.  

Akademisk interesse? 

Med den grafiske fremvisning i Figur 6, er det tydeligt, at der ikke er den store forskel i faktoren 

for hvorfor respondenterne valgte uddannelse, men forskelle forekommer der dog. Respondenterne 

af vores spørgeskemaundersøgelse viser, at begge segmenter, CBS-studerende og ikke CBS-

studerende, i høj grad søger uddannelse ud fra den personlige akademiske interesse som 

respondenten måtte have. For både CBS-studerende og ikke CBS-studerende er 88% enten enige 

eller delvis enige i, at de selv valgte videregående uddannelse på baggrund af akademisk interesse. 

Uden at analysere yderligere på tendensen i ovenstående svar, så formoder vi, at et sådan svar vil 

behage de fleste indenfor uddannelsesverdenen. Endvidere er det værd at have in mente for den 

videre undersøgelse. 

 

Fremtidsscenarier 

Faktorerne, der beskriver respondenternes fremtidstanker viser, at de studerende generelt vælger 

uddannelse med fremtidsperspektiverne in mente. CBS-studerende og ikke CBS-studerende, 

henholdsvis 76% og 66%, er generelt enige i, at jobsikkerhed er en faktor, som respondenten 

overvejede, da valget om uddannelse skulle træffes. Procentandelen for CBS-studerende er højere 

i forhold til ikke CBS-studerende, om end begge segmenter er generelt enige. Tanken om 

jobsikkerhed er ikke kun en tanke de studerende har, men bliver også diskuteret i den brede 
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offentlighed, således har der været udspil fra regeringen side, omkring sammenhængen mellem 

uddannelse og fremtidige jobmuligheder (Matthiesen, 2016). Det kan diskuteres, hvorvidt 

respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse havde søgt uddannelse før eller efter denne 

diskussion, og hvorvidt diskussionen og debatten i samfundet har været medvirkende til, at 

flertallet af ovenstående respondenter er delvist enige i regeringens betragtning. En overvægt af 

enighed om jobsikkerhed, ses hos begge segmenter, men hvad tænker de studerende så om 

fremtidig mulighed for høj indkomst? Spørgsmålet er naturligvis en flydende størrelse, da 

konceptet høj indkomst kan fortolkes, og respondenterne kan derfor have haft forskellige 

fortolkninger af, hvad der reelt er høj indkomst. Vi vil dog mene, at spørgsmålets fortolkning af, 

hvad der er høj indkomst, ikke er udslagsgivende for resultatet, da fortolkning af høj indkomst sker 

af respondenten selv. Derfor handler spørgsmålet om, hvorvidt respondenten havde det med i sine 

overvejelser før studievalg.  

Med jævne mellemrum har danske traditionelle medier artikler om, med hvilke uddannelser man 

som færdiguddannet tjener mest (Ebbesen, 2018). Ud fra sådanne undersøgelser viser det sig, at 

personer med en humanistisk uddannelse tjener gennemsnitligt mindre, end personer med en 

erhvervsøkonomisk uddannelse (ibid.). En antagelse kunne derfor være, at CBS-studerende 

overvejer fremtidig indkomst mere, når personerne søger ind på et studie i forhold til ikke CBS-

studerende. I ovenstående resultats tilfælde kan ikke CBS-studerende godt have taget en 

erhvervsøkonomisk uddannelse, da andre universiteter også tilbyder erhvervsøkonomiske 

uddannelser, eksempelvis Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, som 

det også fremgår af listen i TV2 Nyheder-artiklen (ibid.). Vores spørgeskemaundersøgelse viser 

da også, at 67% af CBS-studerende er overvejende enige i, at de havde fremtidig høj indkomst 

med i deres overvejelser, i forhold til 53% af respondenterne, som ikke er CBS-studerende, var 

overvejende enige i høj indkomst som en vigtig faktor for studievalg. Samtidig er ikke CBS-

studerende 18% uenige i, at denne faktor spillede en rolle, da de søgte uddannelse i forhold til 

CBS-studerende, hvor kun 9% var uenige i den faktor. Det kunne derfor indikere, at CBS-

studerende har mere fokus på fremtidig lønindkomst, end studerende fra andre uddannelser.   
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Familie og venner 

Vi har som CBS-studerende selv søgt ind på en videregående uddannelse, om end det snart er en 

del år siden, men vi erindrer, hvilke tanker vi selv gjorde os, og hvordan vores 

beslutningsprocessen foregik. Derfor besluttede vi at inddrage påvirkning fra familiære relationer 

for at undersøge, om relationer og deres viden havde en effekt på studievalg. 83% af de studerende 

respondenter er nemlig i alderen 18-25 år, hvorfor de har taget beslutningen om studievalg, i hvad 

vi betragter som værende en ung alder, hvorfor det kunne tænkes, at de måske henvendte sig til 

ældre personer i deres omgangskreds, for at få viden og rådgivning. Det viser sig dog ud fra vores 

resultater, at det er under 50% af respondenterne, som er enige i, at de overvejede denne faktor, da 

de skulle tage en beslutning om studievalg. Dette gælder både for familie og venner, og både for 

CBS-studerende og ikke CBS-studerende.  

Et spændende resultat, men knap så vigtigt for vores problemformulering er, at CBS-studerende 

er mere enige i, at de tog beslutningen ud fra anbefalinger fra familien i forhold til ikke CBS-

studerende. Det modsatte er dog tilfældet i spørgsmålet om påvirkning fra venner, hvor ikke CBS-

studerende er mere enige i denne påstand, end CBS-studerende er. Vi vil ikke undersøge dette 

fænomen nærmere, men mener at forskellen er værd at bemærke   

 

Eksterne partnerskaber 

Emnet, som indeværende kandidatspeciale fokuserer på, er partnerskaberne med de eksterne 

organisationer.  På baggrund af dette undersøgelsesemne ville vi gerne vide, hvorledes samarbejdet 

med de pågældende eksterne organisationer er med i de studerendes tanker, da respondenterne 

skulle søge ind på de ønskede videregående uddannelser, som de søgte. Hvis man ud fra vores 

spørgeskemaresultater skal udlede et svar, vil svaret overvejende være, at de studerende ikke har 

haft samarbejdet med eksterne organisationer som en påvirkende faktor for uddannelsesvalg. 

Således kan det fremhæves, at både CBS-studerende og ikke CBS-studerende er 52% uenige i at 

et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og eksterne virksomheder spillede en afgørende 

faktor i valg af videregående uddannelse. Det er måske ikke overraskende i forhold til de tidligere 

redegjorte resultater, hvor især akademisk interesse har været udslagsgivende hos de fleste 

studerende. Dog skal det anmærkes at det metodisk kan være svært at adspørge respondenter om 
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tidligere hændelser, da erindringen muligvis ikke kan gengives som det forholdt sig (Juul 

Kristensen & Hussain, 2016)  

 

Uddannelsesinstitutionens omdømme 

Afsluttende spørgsmål i vores første undersøgelse af respondenternes overvejelser ved valg af 

videregående uddannelse, handler om omdømmet på den pågældende uddannelsesinstitution. 

Omdømmet af det pågældende universitet er et spørgsmål, som respondenterne vi anvender, har 

besvaret efter de er kommet ind på den pågældende uddannelsesinstitution. Det kan derfor være 

svært at vide, hvordan omdømmet for pågældende uddannelsesinstitution var på respondentens 

ansøgningstidspunkt, samt, hvorvidt respondenten var enig i daværende omdømme. Vi er dog af 

den opfattelse, at det, ligesom med førnævnte spørgsmål om høj indkomst, ikke er afgørende for 

vigtigheden af spørgsmålet, at vores respondenter har samme opfattelse af 

uddannelsesinstitutionernes omdømme, men at respondenten selv vurderede, at omdømmet for 

uddannelsesinstitutionen var en faktor, da respondenten skulle søge videregående uddannelse. Det 

kunne tænkes, at respondenterne eksempelvis er så interesserede i det akademiske udbud – i højere 

grad end positiv eller negativ omtale af uddannelsesinstitutionen. Ydermere, er spørgsmålet tilføjet 

i vores spørgeskema, da virksomheders omdømme foreskrives at kunne smitte af på 

samarbejdspartnere, eksempelvis som med CBS (Matzon, 2018).  

Her er både CBS-studerende og ikke CBS-studerende overvejende enige i påstanden om, at 

uddannelsesinstitutionens omdømme spillede en vigtig rolle, da de søgte uddannelse. Dog er CBS-

studerende 28%-point mere enige i, at omdømmet for uddannelsesinstitutionens er en faktor, som 

spiller en rolle i valg af uddannelse. En sådan procentuel forskel er værd at fremhæve, da det kunne 

indikere, at CBS-studerende har en holdning om CBS’ omdømme, hvorfor det er værd at analysere 

nærmere på universitetets omdømme, eller Image, der er et af de tre elementer i VCI-modellen, vi 

som førnævnt, vil anvende i analyseafsnittet.  

 

4.2.3 Hvordan får man et job?  
Hvor spørgeskemaets første holdningsspørgsmål forsøgte at afdække studerendes tanker om 

bagvedliggende faktorer for eget valg af uddannelse, fokuserer spørgeskemaets andet holdnings-
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spørgsmål sig på, hvordan respondenten selv vurderer, at man øger sine chancer for at få et job. Vi 

antager, at ideen med uddannelse for de fleste er, at man skal tilegne sig nogle kvalifikationer, man 

som individ derefter kan anvende i et relevant job. I denne antagelse dækker begrebet job alt fra 

forskningsarbejde på universiteter til eksempelvis konsulent for et revisionsfirma. Efter fem års 

uddannelse, og med det antal dimittender, der skabes hvert år i Danmark, vil studerende 

formodentlig også udvikle holdninger til, hvordan man bedst anskaffer sig et job efter endt 

uddannelse. En diskussion, som også præger den offentlige debat i Danmark, hvor diverse 

erhvervsledere deltager i den offentlige debat med deres syn på, hvordan dimittender bedst muligt 

sikrer sig et job (Valeur, 2018). Værd at kommentere er, at ligesom der ved faktorerne bag 

uddannelsesvalg, ikke er én gylden vej, der kan formodes at gøre sig gældende for et hvert individ, 

så er det værd at se, om der er tendenser at spore blandt vores respondenter, alt efter, hvilken 

uddannelsesinstitution respondenten studerer ved. 

 
Figur 7: Faktor for at skaffe job. CBS-studerende og ikke CBS-studerende. 

 
Karakterer  

Det er ikke ukendt, at man på videregående uddannelser anvender det danske karaktersystem for 

at bedømme de studerende. Karakteren kan derfor anvendes til forskellige aktiviteter; CBS’ 

International Office afgør eksempelvis, om en studerende kan komme ind på specifikke 
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universiteter i forbindelse med udveksling, baseret på det karaktergennemsnit, som personen har 

opnået gennem sit foreløbige studieforløb på CBS (Bilag 2). Samtidig, er der enkelte 

virksomheder, som inviterer studerende til specielle rekrutteringsrelaterede arrangementer, hvor 

studerende først kommer i betragtning til at deltage alt efter den studerendes karaktergennemsnit 

(ibid.). Derfor er det måske heller ikke overraskende, at de studerende vi har adspurgt i vores 

spørgeskemaundersøgelse, også til en vis grad er enige i, at gode karakterer spiller en væsentlig 

faktor for at komme i betragtning og afslutningsvis få et job. Af de adspurgte, som studerer på 

CBS, er 79% overvejende enige i, at gode karakterer udgør en væsentlig faktor i 

jobsøgningsprocessen. For ikke CBS-studerende er den samlede enighed 63%. Vi argumenterer 

derfor for, at der er en tendens for at karakterer spiller en vigtig rolle i de studerendes opfattelse -

også efter endt uddannelsesforløb. Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne holdning blandt de 

studerende er korrekt? Tidligere rekrutteringsanalyser har undersøgt offentlige såvel som private 

virksomheder for, hvad virksomhederne mener er det vigtige, hvis studerende vil optimere 

muligheden for at skaffe et job. Her er det kun 6% af virksomhederne, som har et fokus på 

forbedring af karakterer. 73% af de adspurgte i rekrutteringsanalysen mener, at erhvervserfaring 

under uddannelse er mere afgørende (Holst, 2016). Såfremt nogle brancher har mere fokus på 

karakterer, eller specifikke stillinger kræver høje karakterer, kan det vurderes at have en effekt på 

de studerendes egen karakterfokus.  

Som beskrevet i artiklen fra Berlingske Tidende, så mener flertallet af virksomhederne ikke, at 

karakterer er helt underordnet i forbindelse med ansættelse (Holst, 2016). Dog er karakterræset, 

som der også diskuteres i danske medier, ikke det vigtigste for flertallet af virksomhederne. 

Enkelte virksomhedsledere udtaler, at fokus i rekrutteringen er på jobansøgernes personlighed og 

erfaring (ibid.). Hvorfor vores respondenter betragter karakterer som en afgørende faktor, er svær 

at sige, men gode karakterer må dog stadig vurderes at være en væsentlig faktor for de studerende.  

 
Bredt netværk 

Network er et begreb vi som CBS-studerende selv har hørt utallige gange i løbet af vores fem år 

på uddannelsesinstitutionen. Om netværket skulle ske i auditoriet eller på Nexus efter en 

forelæsning, var underordnet, så længe der blev oprettet et netværk omkring en, så ville man kunne 
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positionere sig selv bedre i forhold til både studie- og fuldtidsjob efter endt uddannelse. Kigger vi 

på resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse antyder det, at vi ikke er de eneste studerende 

på CBS, der har hørt ovenstående bemærkninger. 98% af CBS-studerende er nemlig overvejende 

enige i, at et bredt netværk er en vigtig faktor i forhold til at skaffe et job. Det er indtil videre 

spørgeskemaets mest overbevisende resultat, hvor der ses en tydelig tendens, og en antagelse om, 

at CBS-studerende fokuserer på at skabe sig et bredt netværk, vil ikke være helt usandsynligt. Det 

er dog ikke kun de CBS-studerende, som er enige i vigtigheden af et bredt netværk. 93% af de ikke 

CBS-studerende mener også, at et bredt netværk er vigtigt i forbindelse med at skaffe et job. Det 

er derfor muligt at overveje, om den generelle enighed for et bredt netværk også bunder i, at 

studerende gerne vil have et godt studiemiljø, hvor netværk ikke kun er kendskab til relevante 

personer i interessante virksomheder, men også indebærer venskabelige relationer med 

studiekammerater?  

 

Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og eksterne organisationer 

I vores undersøgelse af faktorer, der kunne ligge bag valget af uddannelsesretning, spurgte vi 

respondenterne, hvorvidt uddannelsesinstitutioners samarbejde med eksterne partnerskaber var 

med i personens beslutningsproces inden ansøgning. Som redegjort for i afsnittet Eksterne 

partnerskaber var der blandt de studerende, på både CBS og udenfor CBS, overvejende uenighed 

i pågældende påstand. Uenigheden i påstanden om, at samarbejde med eksterne organisationer 

hjælper i jobsøgningen, er noget mindre, uenigheden i påstanden lå for CBS-studerende på 22% 

og ikke CBS-studerende på 23%. Største andel for begge segmenter var hverken enig eller uenig, 

som fordelte sig henholdsvis 32% og 34%. Uddannelsesinstitutionens samarbejde med eksterne 

organisationer kan derfor antages, ikke at have en væsentlig faktor, når de studerende skal søge 

ind på en uddannelse, men det kan antages at der i løbet af uddannelsesperioden sker en udvikling, 

hvor nogle studerende bliver mere beviste omkring samarbejdet mellem uddannelsesinstitution og 

eksterne organisationer – såfremt vi anskuer vores udtræk fra LinkedIn, samt de studerende 

vurdering af de specifikke partnerskabsvirksomheder, som det vil blive gennemgået senere. 

Hvorvidt ovenstående giver en fordel i forbindelse med jobprocessen efter endt uddannelse, kan 

der dog herske en vis usikkerhed omkring. En antagelse kunne være, at samarbejdet med eksterne 

organisationer ikke skaber værdi for den enkelte studerende, medmindre de selv aktivt deltager i 
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nogle af de aktiviteter, der arrangeres mellem eksempelvis CBS og samarbejdsvirksomhederne, 

hvorimod, at et sponsorat, af eksempelvis et auditorium i et universitets hovedbygning, skaber en 

effekt i de studerendes jobansøgningsprocessen.  

 

Uddannelsesinstitutionens omdømme 

Som med ovenstående spørgsmål omkring eksterne partnerskaber, er faktoren en genganger fra 

spørgsmålet omkring faktorer bag valg af uddannelse, og der tegner sig et mønster: CBS-

studerende tænker mere over uddannelsesinstitutionens omdømme, både når de søger uddannelse 

og når det kommer til at skaffe et job. Således er 92% af CBS-studerende overvejende enige i, at 

CBS’ omdømme spiller en rolle. Det er en stigning på 5% point i forhold til faktor bag studievalg, 

hvilket kunne tyde på, at CBS-studerende tænker mere på omdømme af uddannelsesinstitutionen, 

end studerende på andre uddannelsesinstitutioner. Ved ikke CBS-studerende, er det derimod kun 

60% af respondenterne, som er enige i, at uddannelsesinstitutionens omdømme spiller en væsentlig 

faktor, når de studerende skal skaffe sig et job. Som beskrevet i afsnittet Eksterne partnerskaber 

vil vi i vores analyseafsnit undersøge CBS’ image, hvorfor vi argumenterer for, at ovenstående 

resultat er særligt relevant for undersøgelsen. 

  

Erhvervserfaring  

Vi redegjorde i afsnittet Gode karakterer for, at en væsentlig procentdel af vores respondenter var 

enige i påstanden om, at gode karakterer var en vigtig faktor for at sikre sig et fremtidigt arbejde. 

Her inddrog vi en nyhedsartikel om, at et flertal af danske virksomheders 

rekrutteringsmedarbejdere ikke er lige så fokuserede på karakterer, som de er på, at personerne, 

der kommer i betragtning til jobbet, har relevant erhvervserfaring, gerne med job under studie 

(Holst, 2016). Ud fra resultaterne i vores spørgeskemaundersøgelse antydes det også, at de 

studerende er enige i, at erhvervserfaring er en vigtig faktor, når det kommer til at blive ansat efter 

endt uddannelse. Især CBS-studerende er enige i denne påstand, og kun 1% gør sig ikke enige heri. 

Ikke CBS-studerende har en tendens til ikke at være lige så enige i påstanden, men på trods af 

forskellen, betragter ikke CBS-studerende erhvervserfaring som mere relevant, end at have gode 

karakterer. 
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Udlandsophold 

Spørgsmålet er ligeledes inddraget på baggrund af vores egne oplevelser i løbet af vores studietid 

på CBS. For på CBS antydes det, fra både undervisere, administrationen og tidligere elever, at 

udveksling er en relevant erfaring at have på CV’et. Så hvor vigtigt mener de studerende, at et 

udlandsophold er, når de spørges herom? Begge segmenter er overvejende enige i påstanden om, 

at et udlandsophold i forbindelse med uddannelsen, gavner personen ved en senere jobsøgning. 

Der tegner sig et mønster, hvor ikke CBS-studerende, er mere tilbøjelige til at understøtte 

ovenstående påstand, i forhold til CBS-studerende.  

 

4.2.4 Hvad skaber et godt partnerskab? 
For undersøgelsen er det relevant at belyse hvilke faktorer de studerende vurderer bør overvejes, 

når uddannelsesinstitutionen indgår partnerskaber og hvordan disse så håndteres i løbet at 

partnerskabernes levetid. For efter både British American Tobacco og Danske Bank sagerne, er 

CBS og samarbejdet med diverse virksomheder kommet i mediernes søgelys, og vi antager på 

baggrund af mediedækningen, at studerende, både på og uden for CBS, har gjort sig tanker om 

samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og eksterne organisationer. I modsætning til de 

foregående spørgsmål, så er følgende spørgsmål ikke designet så der skal svares vurderende på en 

Likert-skala, men derimod ja/nej spørgsmål for, hvordan respondenten bekendtgør, hvorvidt 

faktoren er relevant eller ikke skal overvejes i planlægningen af samarbejdet. I nedenstående Figur 

8 har vi opsat det på samme måde som de to ovenstående spørgsmål, for tydeligere at kunne 

sammenligne CBS-studerende og ikke CBS-studerende. 
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Figur 8: Ja/nej bekendtgørelse til relevans af godt samarbejde. 

 

I interviewet med Janie Huus Tange forklarer hun, hvilke brancher og firmatyper, som CBS 

fokuserer på, når administrationen beslutter, hvilke samarbejder der skal indgås (Bilag 2). I 

interviewet udtrykker Janie en forståelse for, hvis eksempelvis kommunikationsstuderende føler, 

at der mangler kommunikations-og reklamebureauer i mixet af partnerskabsvirksomheder (ibid.). 

Resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse kunne godt understøtte denne påstand, da 81% af 

CBS-studerende angiver, at eksterne partnerskaber bør dække flere brancher. En overvægt af de 

studerende fra andre universiteter har indikeret samme tendens, men dog ikke i helt samme grad, 

hvorfor det kan antages, at studerende generelt gerne så flere forskellige brancher være 

repræsenteret i de samarbejder, som uddannelsesinstitutioner indgår med eksterne organisationer. 

Akademiske udfordringer skal opstå ved, at partnerskaberne er af en kaliber, hvor virksomhederne 

bidrager med forskning og eller problemstillinger, der derefter kan forskes i på de forskellige 

fakulteter, som der eksempelvis også sker med Corporate Partnerships (Copenhagen Business 

School, Business, 2019). De studerende både på og udenfor CBS er overvejende enige i 

ovenstående påstand, men flertallet vurderer ikke det er den vigtigste faktor for et godt samarbejde.  
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Som beskrevet tidligere i opgaven, og desuden nævnt i vores interview med Janie Huus Tange, er 

en del af samarbejdet mellem CBS og eksterne organisationer et redskab for virksomheden til at 

udøve Employer Branding, men hvad er det vigtigste for de studerende i denne kontekst? At 

partnerskaberne giver jobmuligheder under uddannelse, eller er jobmuligheder efter uddannelse 

det vigtigste? For begge segmenter i vores undersøgelse, er det muligheden for at sikre sig job 

efter endt uddannelse, som flest respondenter svarer ja til - dog har de CBS-studerende næsten lige 

så stort fokus på muligheden for job under uddannelsen. Den betragtning stemmer overens med 

spørgsmålet om de faktorer, der vurderes til at hjælpe med at sikre et job. Som beskrevet, vægtede 

de adspurgte CBS-studerende erhvervserfaring højere end ikke CBS-studerende. Det kunne 

dermed indikere, at CBS-studerende gerne vil tilegne sig relevant erhvervserfaring under 

uddannelse, og at de studerende gerne ser, at relevant erhvervserfaring kan opnås som et resultat 

af institutionens samarbejde med partnerskabsvirksomhederne.  

 

I interviewet fortalte Janie Huus Tange desuden, at der fra CBS’ side bliver presset på med jobs 

og karriereorienterede arrangementer, når de studerende nærmer sig bachelorafslutning (Bilag 2). 

Dette kan være med til at forklare, hvorfor at studerende på CBS er mere tilbøjelige til at svare ja 

til vigtigheden af jobsikring, da de adspurgte muligvis allerede har oplevet rekrutteringsforsøg fra 

samarbejdsvirksomheder, i løbet af uddannelsesforløbet. Samtidig er der i sammenligningen af 

CBS-studerende og ikke CBS-studerende en noget nær sammenlignelig enighed, om at 

partnerskaberne også bør have fokus på akademiske udfordringer. Akademiske udfordringer kunne 

som eksempel være virkelige problemstillinger fra erhvervslivet, som stilles til Case Competitions 

eller i andre situationer, hvor de studerendes akademiske kvalifikationer kan blive testet, uden det 

nødvendigvis foregår på klassisk facon i et auditorium eller eksamenslokale. Sådanne krav om 

akademiske udfordringer gør sig gældende for CBS Corporate Partnerships (Copenhagen 

Business School, Business, 2019).  

Klare retningslinjer, og muligheden for ophævelse af samarbejdet, er kommet med i vores 

spørgeskemaundersøgelse, på baggrund af den tidligere beskrevet sag med Danske Bank. Vi 

vurderer, at det er relevant at adspørge de studerende, hvad de vurderer, bør gøre sig gældende for 

samarbejdets forsættelse, når virksomheder handler illegitimt. I begge segmenter er der 

overvejende enighed om, at der skal være klare retningslinjer for, hvordan partnerskabet er indgået 
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og hvilke retningslinjer, der gælder for parterne. Ydermere, så tenderer CBS-studerende i højere 

grad til, at samarbejdet skal kunne ophæves, end tilfældet er for de ikke CBS-studerende. Dertil 

udtrykker CBS-studerende også, at samarbejdet i højere grad skal kunne ophæves end, at der skal 

foreligge klare retningslinjer. Det bør derfor overvejes, hvorvidt ophævelsesmuligheder bør være 

en del af de retningslinjer, der ønskes at være til stede i samarbejdet. Spørgsmålet om inddragelse 

af de studerende ved indgåelsen af partnerskaber, skaber splittelse blandt de studerende. Således, 

er det for eksempel kun 49% af de CBS-studerende, som er enige i denne påstand, hvorimod kun 

47% af de ikke CBS-studerende svarer ja til, at de studerende skal inddrages i planlægningen af 

samarbejdet med eksterne organisationer. Det er dog værd at bemærke, at der for begge segmenter 

er en større andel af ved ikke besvarelser end, hvad der er observeret ved flere af de andre spørgsmål 

i undersøgelsen, hvorfor, at der kan være usikkerhed blandt de studerende om, hvorvidt deres 

holdning skal være med i indgåelse af samarbejde med eksterne organisationer.  

Desuden vil vi anmærke, at når de studerende vurderer det er bedst at kunne opsige samarbejdet, 

så kan den tendens være påvirket i høj grad af realiteten der har udspillet sig på CBS – nemlig at 

institutionen valgte helt at indstille fremtidigt samarbejde med Danske Bank (Lykkegaard, 2018b).  

 

4.2.5 Virksomheder  
I spørgsmålet om, hvilke af de ti Corporate partnerskabsvirksomheder, som respondenterne kunne 

forestille sig at arbejde for, havde vi en forventning om, at CBS-studerende var mere tilbøjelige til 

at arbejde for én eller flere af de ti nævnte virksomheder. Med nedenstående figur har vi 

sammenlignet, hvor mange der kunne se sig selv arbejde for de ti virksomheder. Respondenterne 

havde mulighed for at svare ja til alle, hvorfor, at procentfordelingen gælder for hver enkelte 

virksomhed. Eksempelvis kan over 50 % af de CBS-studerende se sig selv arbejde i Maersk.  
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Figur 9: Andel af respondenterne, der kunne forestille sig at arbejde, fordelt på hver virksomhed. 

En hurtig anskuelse af ovenstående figur viser en klar tendens: CBS-studerende er i langt højere 

grad tilbøjelig til at arbejde for en af de ti Corporate Partnership virksomheder. Tendensen ses ikke 

kun for hver enkelte virksomhed, men ses også for de respondenter, som slet ikke ønsker at arbejde 

i disse virksomheder - 52% af ikke CBS-studerende har svaret ja til den svarmulighed. Dog er der 

en fælles trends, hvor Novo Nordisk og Ørsted er de to mest populære virksomheder, både for 

CBS-studerende og ikke CBS-studerende. Santander Consumer Bank er for begge segmenter, den 

virksomhed, hvor færrest studerende kunne forestille sig at arbejde. Hvad dette skyldes er svært at 

vide, men det er tydeligt ud fra ovenstående resultat, at Santander Consumer Bank som 

arbejdsplads ikke er særlig populær hos vores respondenter, hvilket kan ledes tilbage tilbage til 

respondenter brandmæssige kendskab til virksomhederne. Disse tendenser lægger dog op til en 

helt anden opgave, med en undersøgelse af virksomhedernes branding og generelle omdømme i 

samfundet, som kunne gøre sit afsæt i Employer branding teorier.  

 

4.2.6 Afsluttende demografisk information 
Som tidligere beskrevet afsluttede vi spørgeskemaet med generelle demografiske informationer 

for vores respondenter. Vi vil hertil præsentere, hvordan vores studerende respondenter er fordelt 

aldersmæssigt og geografisk. Kønsfordelingen var 63% kvinder og 37% mænd, og ingen af vores 
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respondenter identificerede med noget tredje. Denne fordeling er ikke særligt overraskende, da vi 

selv har studeret på HA(kom.) bacheloruddannelsen på CBS, der har en kønsfordeling, som hedder 

67% kvinder og 33% mænd (Copenhagen Business School, Communications, 2019a). Vi har en 

antagelse om, at mange af vores besvarelser, især fra de CBS-studerende respondenter, kommer 

fra vores tidligere studiekammerater, hvorfor at ovenstående kønsfordeling tenderer til at være 

sammenlignelig med HA(kom.). Den geografiske fordeling hedder 89% fra Region Hovedstaden, 

5% fra Region Midtjylland, 4% fra Region Syddanmark, 2% fra Region Sjælland og 1% fra Region 

Nordjylland. Resultatet er ikke overraskende, da vi begge er opvokset i Hovedstadsområdet, 

hvorfor, at størstedelen af vores egne relationer ligeledes er bosat i Region Hovedstaden. Det kan 

derfor antages, at vi mangler besvarelser fra studerende fra eksempelvis Aarhus Universitet og 

Aalborg Universitet, hvis vi skulle bestræbe os på repræsentativt i denne form, selvom disse to 

uddannelsesinstitutioner også har afdelinger i København. I forhold til antallet af respondenter og 

med den førnævnte fordeling, er vi som forskere bevidste om dette i forhold til vores metodiske 

tilgang og de besvarelser vi har opnået herved. Vi er dog bevidste om disse forhold, og benytter 

det således kun til at indikere nogle overordnede tendenser for de studerendes holdning, til 

uddannelsesinstitutioners samarbejde med virksomheder.  

 

4.3 Ikke anvendte resultater 
Da vi udarbejdede spørgeskemaet, havde vi inkluderet en række spørgsmål, som vi fandt 

interessante - og vurderede at de kunne hjælpe med at undersøge og besvare vores 

problemformulering. I udarbejdelsen af indeværende kandidatspeciale har vi dog måtte sande, at 

disse spørgsmål ligger for langt væk fra vores emne, hvorfor vi ikke vil anvende dem i vores 

besvarelse. Som tidligere argumenteret, er udarbejdelsen af et kandidatspeciale ikke en lineær 

proces (Ankersborg, 2011), hvorfor vi må se på vores spørgeskema og vurdere, at nogle af 

spørgsmålene ikke bør præsenteres og anvendes i indeværende opgave, da det ikke findes relevant 

og således blot komplicerer bearbejdningen af data og dermed det analytiske arbejde. Vi har valgt 

at inkludere ikke-analyserede spørgsmål og svar i det vedlagte Excel-ark, for ikke at ændre formen 

af den indsamlede data.  
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5. Analyse 
I følgende afsnit analyserer vi de resultater, vi har opnået gennem vores empiri, ved at anvende de 

teorier vi har redegjort for i teoriafsnittet. Vi har opdelt analyseafsnittet for hver teori, hvori, der 

vil forekomme delkonklusioner, som i indeværende opgaves afslutning vil sammenfattes, for at vi 

kan konkludere på vores problemformulering. Inden den teoretiske analyse påbegyndes, vil vi først 

præsentere en situationsanalyse, der beskriver CBS og institutionens nuværende partnerskaber 

med eksterne organisationer, som det har eksisteret under udarbejdelsen af denne undersøgelse.   

 

For indledningsvis at give en forståelse af CBS’ partnerskaber, har vi udarbejdet nedenstående 

tidslinje. Denne har til formål at give et hurtigt overblik for de væsentligste partnerskabssager, som 

vi i den kommende analyse vil referere til.   
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Figur 10: Tidslinje for partnerskabernes væsentligste sager (Egen tilvirkning)  
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5.1 Situationsanalyse 
For at give en forståelse af, hvordan CBS arbejder med erhvervspartnerskaberne, og hvordan 

partnerskaberne sættes i relation til de studerende på CBS, vil følgende afsnit angive en 

situationsanalyse baseret på de officielle dokumenter, som uddannelsesinstitutionen har publiceret. 

Denne analyse bygger sig dermed på CBS’ Årsrapport 2018, CBS’ strategi 2017-2020 samt CBS 

Partnerships 2019 brochuren, som alle foreligger på uddannelsesinstitutionens egen hjemmeside. 

Det skal hertil anmærkes, at vi ikke har valgt at fokusere på det økonomiske aspekt af 

partnerskaberne, og dermed ikke angiver de summer som virksomhederne bidrager med til CBS’ 

eksterne finansiering – tal der dog heller ikke fremgår af førnævnte dokumenter. Det økonomiske 

aspekt vurderes ikke at være relevant for vores undersøgelsesfelt, da det er selve udformningen og 

eksekveringen af partnerskabet, som findes relevant for meningsdannelsen hos de studerende.   

 

I CBS’ strategi for 2017-2020 fremsættes følgende vision: 

“CBS aims to become a world-leading business university that recognises the vital role of 

business and the public sector in shaping society (…) - and an organisation that has the 

capacity to integrate and co-create with the surrounding society.” (Copenhagen Business 

School, 2016).   

Ud fra ovenstående citat står det klart, at CBS anmærker sin rolle som universitet, og gør sig 

bekendt med det ansvar, universitetet besidder i samfundet. Med erkendelsen af sin 

samfundsmæssige rolle har CBS i en årrække haft stort fokus på tilknytningen til erhvervslivet, 

hvorfor uddannelsesinstitutionen i 2016 valgte at øge dette fokus yderligere, med etableringen af 

CBS Erhverv – afdelingen hvorunder CBS Partnerships tilhører (Copenhagen Business School, 

2016).  

Netop tilknytningen til erhvervslivet blev der hertil sat konkrete mål for, hvortil det i universitetets 

årsrapport anføres, at ”CBS nåede i 2018 sit mål om at have 50 formelle partnere” (Copenhagen 

Business School, 2019:11). De formelle partnerskaber forefindes i CBS Partnerships’ brochure 

”Connect, Collaborate, Create”, hvor partnerskaberne er inddelt i fire kategorier, som defineres 

på baggrund af den grad af involvering, partnerskabsvirksomheden har med CBS.  
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De fire partnerskabstyper defineres ved Corporate, Collaboration, Growth samt Network 

Partnerhsips. I det følgende afsnit vil vi dog kun gennemgå de to største partnerskabstyper, i form 

af Corporate og Collaboration partners, da vi som tidligere nævnt, har afgrænset os til herværende 

35 virksomheder. Growth partners dækker over 12 nystartede små- og mellemstore virksomheder, 

og Network partners udgøres af CA A-kasse, Djøf og Akademikernes A-kasse (Copenhagen 

Business School, Business, 2019), som vi samlet set har vurderet til at være af lille relevans for 

vores undersøgelse, hvorfor de ikke er blevet inddraget yderligere i opgaven.  

Nedenstående afsnit vil søge at give en forståelse af hvilke virksomheder, der samarbejdes med og 

i hvilket omfang, virksomhederne er repræsenteret på CBS.  

Overordnet betegnes formålet for partnerskaberne ved:  

”Our aim is to bridge CBS and society at large by connecting CBS’ broad portfolio of 

education and research to society. Our primary objective is to create value for our 

students, the business community, the public sector and CBS.” (ibid.: 2).  

 

 
Figur 11: Copenhagen Business School, Business, 2019 
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Corporate partners, er den mest omfattende partnerskabsform og udgøres af de ti ovenstående 

virksomheder (Figur 11). I materialet defineres denne type partnerskab ved;  

“A Corporate Partnership with CBS is an exclusive collaboration where Corporate 

Partners contribute to CBS and benefit from privileged access to our students and cutting-

edge research.” (ibid.: 3). 

Partnerskabet defineres ved sin eksklusive adgang, til både forskningsarbejde og de studerende, 

som en ressource. Endvidere defineres ovenstående partnerskaber ved deres dybe involvering i 

både undervisnings-, forsknings- og karriereaktiviteter på CBS. Udadtil manifesterer dette sig 

blandt andet ved, at virksomhederne således er repræsenteret som undervisningsmateriale, ved 

eksponering på CBS’ online platforme, tilstedeværelse på karrieremessen CareerFair samt med et 

større virksomhedslogo ude foran et af de primære auditorier på Solbjerg Plads (ibid.).  

Den næste type partnerskab betegnes som Collaboration partners, og disse dækker over de 20 

virksomheder angivet i nedenstående oversigt. CBS beskriver partnerskaberne således:  

”A Collaboration Partnership is for companies who wish to establish close relations with 

CBS and have a high demand for talent acquisition. This partnership between 

Collaboration Partners and CBS is a strong, mutual relationship based on customised 

collaboration.” (ibid.: 4).  
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Figur 12: Copenhagen Business School, Business, 2019 

 

Meget lig førnævnte partnerskabsform, får Collaboration partners mulighed for at være 

repræsenteret i undervisningen, ved blandt andet at afholde gæsteforelæsninger, men 

virksomhederne inviteres også inden for hos CBS´ administration og virksomhederne gives 

muligheden for aktivt at bidrage og forme CBS uddannelsernes indhold (ibid.). Herudover har 

ovenstående 20 virksomheder fortrinsret til karrieremessen, og eksponeres på 

uddannelsesinstitutionen ved skilte, som hænger i indgangspartiet på fem af CBS’ 

hovedbygninger. Hvis det ønskes, har ovenstående virksomheder også mulighed for, mod 

yderligere betaling, at få sit logo på et af uddannelsesinstitutionens auditorier (ibid.).   

 

Fælles for de førnævnte virksomheder er, at virksomhederne således har en generel tilstedeværelse 

på universitetet, hvor de studerende eksponeres for virksomhederne, hvorfor vi med vores opgave 

netop forsøger at afdække de studerendes holdninger til ovenstående partnerskaber.  

 

5.2 Legitimering af partnerskaber 
I lyset af de tidligere nævnte sager med British American Tobacco og Danske Bank, fandt vi det 

relevant at analysere uddannelsesinstitutionens overordnede arbejde med partnerskaberne. Til at 
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analysere, hvordan CBS arbejder med partnerskaberne og håndterer disse udadtil, fandt vi det 

relevant at inddrage Suchmans (1995) legitimitetsteori. Med afsæt i det tidligere redegjorte 

begrebsapparat, vil følgende analyseafsnit gennemgå partnerskabskonceptet på CBS, som det er 

blevet udtrykt i vores indsamlede empiri.  

 

Som vi tidligere har berørt, bliver anskuelsen af partnerskaberne hurtigt gjort til en vurdering af 

omdømmer – hvordan partnerskabsvirksomhedernes illegitime adfærd kan smitte af på 

uddannelsesinstitutionens omdømme. Det har derfor også været en stor underen i vores 

akademiske undersøgelse at anskue, hvordan CBS håndterer partnerskaberne, når disse 

virksomheder befinder sig i en offentlig krise eller handler i uoverensstemmelse med samfundets 

normer og værdier.  

Det har forud for vores undersøgelse stået klart, at indgåelse af partnerskaberne, økonomisk set er 

ret omfattende, hvorfor der i CBS’ årsrapport desuden også ses anmærkninger om ekstern 

finansiering i tilslutning til de formelle partnerskaber (Copenhagen Business School, 2019).  

Det økonomiske aspekt har som førnævnt ikke været fokus for vores undersøgelse, men vi er 

bevidste om, at det økonomiske aspekt har en afgørende effekt i forhold til, hvilke virksomheder, 

uddannelsesinstitutionen vælger at indgå i et samarbejde med. 

 

I stedet har vi fundet det relevant at undersøge, hvordan CBS arbejder med partnerskabs-

virksomhederne, og i højere grad, hvordan uddannelsesinstitutionen drager nytte heraf.  

Som det blev udtrykt i vores interview med Janie Huus Tange, kontaktes CBS af mulige 

samarbejdspartnere: 

”Og jeg vil sige hver måned, hver måned, der får vi henvendelser fra virksomheder der 

gerne vil legitimere sig selv ved at blive partnere med os, hvor vi må gå ind og sige som 

det er nu - det kan være dårlig presse, det kan være anklager om alt mulig - hvor vi ligesom 

vurderer at det ikke er det rigtige fit (…)” (Bilag 2).  

Det udtrykkes her, at uddannelsesinstitutionen er bevidst om den legitimeringsproces, som kan 

være forbundet med indgåelsen af et partnerskabssamarbejde. I ovenstående eksempel er det dog 

en legitimering af selve partnerskabsvirksomheden, som forsøger at nyde godt af CBS’ omdømme 
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i samfundet, i forsøget på at opnå eller måske endda reparere virksomhedens egen legitimitet. Det 

har dog ikke været hensigten med analysen at anskue, hvordan partnerskabsvirksomhederne 

benytter CBS’ brand og anerkendelse, men i højere grad hvordan CBS benytter partnerskaberne 

strategisk i uddannelsesinstitutionens egen legitimeringsproces.  

For vores empiri lægges der i særlig grad vægt på den rekrutteringsmæssige værdi af partnerskaber, 

hvilket vi, som tidligere nævnt, selv har oplevet i løbet af vores sidste fem år som CBS-studerende. 

”Partners have a unique opportunity to provide CBS students with invaluable real-life 

experience, preparing them for their careers and strengthening the company’s ability to 

attract highly qualified candidates.” (Copenhagen Business School, Business, 2019: 3). 

Med vores dataudtræk fra LinkedIn kunne vi vise en tendens for, at langt størstedelen af de 35 

virksomheder, der har indgået et partnerskab med CBS, var større aftager af studerende fra denne 

uddannelsesinstitution, sammenlignet med landets syv andre universiteter (bilag 3).  

Anskues Danske Banks hvidvaskningssag, som har verseret de seneste par år, kunne det være 

forventeligt at det ophørte samarbejde, samt kritikken af banken, ville angive en tendens, hvor de 

CBS-studerende vælger at udelukke banken i jobsøgningen. I det øjebliksbillede vi har kunne 

fremføre, med vores online spørgeskema, ser vi i mellemtiden, at 36% af de studerende på CBS, 

kunne forestille sig at arbejde for Danske Bank. Det er som tidligere nævnt kun et øjebliksbillede, 

hvorfor vi ikke ved, hvad tendensen kunne have indikeret, før samfundet blev bekendt med 

bankens hvidvaskning.  

For denne sag drejer det sig om, at Danske Bank har mistet sin legitimitet, og virksomheden skal 

derfor forsøge at reparere den. Vi vil i det følgende afsnit analysere, hvordan CBS har formået at 

håndtere sin egen legitimitet, da først uddannelsesinstitutionen blev kritiseret for sit samarbejde 

med Danske Bank, som har været opgavens eksemplificering af illegitim adfærd.  

 

5.2.1 Uddanner til arbejdsmarkedet  
Ved udarbejdelsen af indeværende speciale, er det flere gange blevet anmærket, at CBS har en tæt 

relation til erhvervslivet og at uddannelsesinstitutionen uddanner sine studerende, så de er egnede 

til de arbejdsopgaver, der venter på dimittenderne i virksomhederne. Ud fra universitetets strategi 

’Business in Society’ fremstilles der endvidere en mission for CBS:  
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“We have an obligation to educate both young and experienced people for the business 

world and for society by providing them with a sound basis of knowledge and insights from 

the latest international research for the purpose of value creation and sustainable 

development. (Copenhagen Business School, 2016). 

Anskuet ud fra den pragmatiske legitimitet, der baserer sig på stakeholdernes egeninteresse, kunne 

der således argumenteres for, at CBS legitimerer sig over for partnerskabsvirksomhederne, ved at 

uddanne de studerende til virksomhedernes behov. Til at opnå og vedligeholde pragmatisk 

legitimitet ser vi en indikation af det Suchman (1995) betegner som influence legitimacy, hvor 

institutionen konsulterer sig hos partnerskabsvirksomhederne. Som beskrevet tidligere i vores 

gennemgang af partnerskabstyperne, angiver et Collaboration Partnership, at virksomheden 

inviteres med ind i det administrative arbejde, og får lov til at påvirke indholdet af enkelte 

uddannelser (Copenhagen Business School, Business, 2019). I forbindelse med CBS’ Impact 

Topmøde i 2017 - afholdt i forbindelse med uddannelsesinstitutionens 100-års jubilæum – blev 

topcheferne fra Arla, Novo Nordisk, Danske Bank og A.P. Møller-Mærsk inviteret til at diskutere 

arbejdsmarkedet, og hvordan sammenspillet mellem CBS og virksomhederne bør udforme sig 

fremadrettet (Copenhagen Business School, 2017).  

I henhold til influence legitimitetsformen, virker det dog til, at de studerende på CBS i begrænset 

omfang rådspørges om partnerskabernes krisesituationer, eller hvilke virksomheder de studerende 

har et behov for er repræsenteret. Da vi spurgte Janie Huus Tange ind til netop involveringen af 

de studerende, blev det beskrevet ved: ”Altså vi har jo kvartalsmøder med formandsskabet i CBS 

Students. Og dem hører vi mere og mere, når der er issues.” (Bilag 2).  

 

CBS Students, der er studenterforeningen på CBS, og de studerendes talerør til administrationen, 

bliver altså i højere grad involveret, som det forlyder fra Janie Huus Tange. Det kunne indikere, at 

det ikke tidligere har været tilfældet, at inddragelsen af de studerende i uddannelsesinstitutionens 

strategiske overvejelser har fungeret til at legitimere universitet selv samt dens partnerskaber. 

Jævnfør resultatet fra vores spørgeskemaundersøgelse, kunne det antages, at CBS i højere grad 

kan legitimere sig, hvis de studerende inddrages – eftersom de studerende både antydede et behov 
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for virksomheder, som repræsenterer flere brancher, og samtidig gav respondenterne udtryk for en 

sanktionering af illegitime partnerskabsvirksomheder (Bilag 1). 

 

Med henblik på de studerende og partnerskabsvirksomhederne, kan der ud fra den pragmatiske 

legitimitet således også argumenteres for forekomsten af exchange legitimacy, forstået ved det 

produkt eller den ydelse som CBS leverer. For universitetet kan der helt simpelt argumenteres for, 

at den opnår legitimitet ved dels at levere anerkendt og brugbar uddannelse til de studerende, lige 

såvel som CBS leverer en gruppe studerende, som er målrettet og gearet til virksomhedernes 

behov.  

 

5.2.2 Dimittendledighed 
Med arbejdet som kræves af et universitet, er det forventeligt, at uddannelsesinstitutionen 

bestræber sig på at få alle sine dimittender i arbejde, og derved holde CBS’ dimittendledighed på 

et minimum. Vi forventer naturligvis, at det er den generelle opfattelse på tværs af landets otte 

universiteter, og i den brede befolkning, men for undersøgelsens fokus har vi begrænset os til CBS, 

hvorfor vi kun kan sige noget specifikt om ledigheden der. I uddannelsesinstitutionens årsrapport 

for 2018 (Copenhagen Business School, 2019) er der opgivet følgende oversigt for 

dimittendledigheden:  

 
Figur 13: Copenhagen Business School, 2019 
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Som angivet i ovenstående graf, ligger CBS’ dimittendledighed niveauer under det samlede 

gennemsnit for Danmarks otte universiteter. Med henblik på hændelserne i samarbejdet med 

British American Tobacco og Danske Bank, kan det diskuteres, hvorvidt disse virksomheders 

illegitime adfærd har smittet af på CBS’ omdømme. Med afsæt i Suchmans (1995) moralske 

legitimitet, kunne den lave dimittendledighed angives som en consequential legitimacy, hvor 

organisationen legitimerer sig ved at vise, hvad den bidrager med til samfundet.  

”CBS har traditionelt haft et tæt samarbejde med Danske Bank. CBS er stærkt positioneret 

inden for uddannelse og forskning i finansiering og beslægtede områder. Derfor er banken 

også̊ en af de største aftagere af universitetets dimittender.” (Copenhagen Business 

School, 2019). 

Partnerskaber bliver i uddannelsesinstitutionens officielle dokumenter og publikationer fremstillet 

som i ovenstående citat – nemlig at virksomhederne aftager mange af universitetets studerende. 

Med en sådan fremstilling af partnerskaberne, kan der argumenteres for, at CBS legitimerer det 

forsatte samarbejde med Danske Bank, eller andre virksomheder, ud fra devisen om, at den 

pågældende virksomhed aftager uddannelsesinstitutionens studerende. Såfremt universitetet ikke 

kunne afsætte sine dimittender, havde universitetet befundet sig i en helt anden situation.  

” (…) Vi gør ikke noget i panik, så tager vi beslutningen senere - det gjorde vi også med 

Danske Bank, det gjorde vi i virkeligheden også med British American Tobacco. Der går 

noget tid fordi vi skal være sikker på at vi gør det rigtige, men det er klart vi starter ikke 

op med et firma, som enten ikke behandler deres medarbejdere ordentligt eller ikke er 

relevante for jer.” (Bilag 2) 

Som Janie Huus Tange fremsatte det i det anvendte interview, gøres der ikke noget forhastet i 

forhold til de kontraktbundne partnerskaber. Som angivet indledningsvist i opgaven, viser vi med 

en tidslinje de væsentligste sager der har været i forbindelse med partnerskaberne. Allerede i marts 

2017 blev CBS bekendt med Danske Banks hvidvaskningssag, men først i oktober 2018 vælger 

uddannelsesinstitutionen at ophæve fremtidige samarbejder med Danske Bank.  

”Vi har 2000 alumner ansat i Danske Bank. Vi kan jo ikke bare sige; Nå nu må I ikke være 

partnere mere. Vi overholder... Eller vi holder os hele tiden til reglerne. Hvis FN siger at 
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British American Tobacco er no-go, så er det også no-go for os, men så længe at Danske 

Bank aftager vores kandidater - det er en gyldig virksomhed, de har ikke et ulovligt 

produkt.” (Bilag 2).   

Selvom samarbejdspartneren har mistet meget af sin legitimitet, og handlet i uoverensstemmelse 

med samfundets normer og værdier, så er det først da der fremlægges reelle beviser eller 

virksomheden idømmes en straf, at CBS distancerer sig fra den. Ud fra det teoretiske 

begrebsapparat, indikerer det således en reparation af moralsk legitimitet. Suchman (1995) 

foreskriver, at det ved reparation af denne legitimitetsform vil være optimalt at undskylde og 

revidere sin praksis. I CBS’ situation blev der således udtrykt en distancering til Danske Bank, og 

uddannelsesinstitutionen valgte at ophøre fremtidige samarbejder med banken (Lykkegaard, 

2018b).  

Selvom CBS går ud og legitimerer egne aktiviteter på denne facon, havde vi en antagelse om, at 

de studerende også valgte at distancere sig til banken. Dette er tidligere hen blevet udtrykt af 

studenterorganisationen CBS Students, som i kølvandet på universitets opbremsning af fremtidigt 

samarbejde med banken, udtrykte en anerkendelse af beslutningen (Batchelor, 2018). Efter vi 

havde gennemført vores spørgeskemaundersøgelse, kunne vi dog se en tendens for, at CBS-

studerende forsat overvejer banken som arbejdsgiver, da hele 36% af vores respondenter fra CBS 

tilkendegav, at de kunne forestille sig at arbejde for Danske Bank (Figur 9), hvorimod tendensen 

hos andre studerende var lavere. Det kan hertil diskuteres, hvorvidt bankens illegitime adfærd har 

smittet af på universitetet, eller om den pragmatiske legitimitet indikerer, at de studerende opvejer 

med deres egen interesse for at få et relevant job efter studiet – et job Danske Bank muligvis kan 

sikre dem.  

 

5.2.3 De bredeste skuldre løfter byrden 
Foruden de ovenstående eksempler på CBS’ legitimering af partnerskaberne, fandt vi det desuden 

relevant at anskue universitetets helt overordnede rolle i samfundet. Suchman (1995) arbejder med 

den tredje legitimitetsform, nemlig den kognitive, som baserer sig på normer og værdier, der tages 

for givet i samfundet. Universitetet har en tæt kobling til erhvervslivet og særligt de store 
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virksomheder er foretrukket, hvilket også kommer til udtryk i eventoplægget for CBS Impact 

Topmødet i 2017 – hvor danske topchefer blev inviteret ind af CBS, for at give sit bud på det 

fremtidige arbejdsmarked, og hvordan CBS og erhvervslivet bør samarbejde i fremadrettet 

(Copenhagen Business School, 2017).  

 

 
 Figur 14: Uddrag af CBS' Årsrapport 2018 (Copenhagen Business School, 2019).  

 

Ovenstående illustrationer fra CBS’ årsrapport 2018 viser dels det antal af dimittender, som 

uddannelsesinstitutionen arbejder for at få i arbejde – som i relation til den tidligere viste figur for 

dimittendledigheden, giver en indikation af, hvor mange studerende, der formår at få job efter endt 

studie. Information fra grafikken fortæller os dog ikke noget om, hvem der aftager denne gruppe 

af dimittender, men henviser vi her til resultatet fra vores LinkedIn dataudtræk, kunne det 

forventes, at partnerskabsvirksomhederne aftager en væsentlig delmængde af dimittenderne fra 

CBS. For det førnævnte topmøde i 2017, blev følgende fremsat af uddannelsesinstitutionen om 

dens fremtidige strategi: 

”Business in Society” sigter, som topmødets tema, til det faktum, at der er et nøje samspil 

mellem virksomhedernes og samfundets vækst, velfærd og trivsel. CBS har i den 

sammenhæng et særligt ansvar. Vi leverer flere kandidater til det private erhvervsliv end 

noget andet universitet i Danmark. (Copenhagen Business School, 2017:3).  
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Ud fra princippet om den kognitive legitimitet kunne der, på baggrund af ovenstående citat, 

argumenteres for, at CBS tages for givet i samfundet. Uddannelsesinstitutionen legitimerer sig 

selv, og muligvis også partnerskabsvirksomhederne, ved at lægge vægt på den samfundsmæssige 

gevinst, det giver at få de studerende i job. Taken-for-granted legitimiteten fra Suchmans (1995) 

teori, kunne passende påføres her, såfremt samfundet tager universiteternes – og partnerskabernes 

– arbejde for givet. Det kan hertil overvejes, hvordan scenariet havde set ud, såfremt universitetet 

ikke havde CBS Partnership afdelingen til at arbejde strategisk med erhvervslivet og afsætningen 

af de studerende på CBS.  

Det fremsættes desuden i legitimitetsteorien, at organisationen kan efterligne standarder for at opnå 

og vedligeholde legitimitet (Suchman, 1995). I vores kvalitative interview med Janie Huus Tange, 

blev der knyttet en bemærkning til, hvorfor CBS stoppede samarbejdet med British American 

Tobacco i 2017.  

”(…) når alle andre opsiger partnerskabet med de her virksomheder, så bliver vi jo 

selvfølgelig også nød til at gøre det. Så der følger vi det de andre gør.” (Bilag 2)  

Selvom samarbejdet med tobaksfirmaet blev bemærket allerede i marts 2016, var det først i 

slutningen af 2017, at uddannelsesinstitutionen opsagde samarbejdet – umiddelbart kun fordi andre 

organisationer begyndte at distancere sig fra tobaksfirmaet. Et samarbejde med British American 

Tobacco manifesterede således effekten af et brud med samfundets normer og værdier, hvortil en 

vedligeholdes af legitimering sker ved at gøre som andre organisationen og distancere sig fra det 

illegitime – tobaksindustrien.  

 

5.2.4 Afrunding 
I ovenstående afsnit har vi analyseret CBS og partnerskaberne ud fra legitimitetsteoriens 

begrebsapparat, som fremsat af Mark Suchman (1995). Vi belyste først, hvordan legitimeringen 

kan ske ved, at uddannelsesinstitutionen opfylder stakeholdernes egeninteresse – jobs til de 

studerende og dygtige kandidater til virksomhederne. Ved at inddrage både de studerende såvel 

som virksomhederne i deres forventninger og behov ved partnerskaberne, kan CBS opnå en højere 

grad af legitimitet i samfundet. Endvidere kunne vi analysere en normativ godkendelse af CBS, 

ved at universitetets partnerskaber tenderer til at sikre en lavere dimittendledighed. Når der 
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samarbejdes med virksomheder, som handler i uoverensstemmelse med samfundets normer og 

værdier, er det essentielt at følge situationen løbende, som CBS gjorde med både British American 

Tobacco og Danske Bank. Såfremt et partnerskabs illegitime adfærd idømmes straf, kan det dog 

være mest hensigtsmæssigt at reparere egen legitimitet, ved at undskylde og ophøre samarbejdet. 

Med universitetets overordnede samfundsrolle, kan der i samfundet opleves en tendens, hvor CBS 

tages for givet. De mange dimittender CBS leverer årligt, kan være med til at legimitere 

samarbejdet med erhvervslivet, såfremt den relativt lave dimittendledighed gør CBS meningsfuld 

i samfundet.  

 

5.3 CBS’ organisatoriske identitet 
Ved at anvende VCI-begrebsapparatet på CBS som organisation, vil vi analysere, hvilken 

organisatorisk identitet, der skaber uddannelsesinstitutionen CBS. Analysen vil gennemgå de tre 

faktorer, der som tidligere beskrevet skaber en organisations identitet. I forbindelse med at de tre 

faktorer for CBS bliver beskrevet, vil vi undersøge, hvilke mulige kløfter der kan opstå mellem 

faktorerne, og dermed på sigt kunne skade virksomhedsbrandet CBS, når det sættes i relation til 

partnerskabsvirksomhederne. 

 

5.3.1 CBS’ strategiske vision 
I 2016 godkendte CBS’ bestyrelse den nye CBS-strategi, der skulle fungere primo 2017 og fire år 

frem (Copenhagen Business School, 2016). Det er den pågældende strategi, der gør sig gældende 

for hele CBS som organisation, og med bestyrelsens opbakning til den minimum fire år lange 

strategi, er strategien et klassisk eksempel på strategic vision (Hatch & Schultz, 2008). Fra 

topledelsen af CBS-organisationen er der udarbejdet en strategi, der vil skabe en fælles vision for 

hele uddannelsesinstitutionen. Ud fra CBS’ vision fremgår følgende: 

”Vigtigst for vores udvikling er det at ruste de studerende til at bidrage med innovation og 

entreprenørskab og påtage sig relevante jobs samt skabe forskning i verdensklasse, der 

kan hjælpe med at finde nye løsninger på samfundets udfordringer.” (Copenhagen 

Business School, 2016)  
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For indeværende kandidatspeciale og vores interesse, er det især ordlyden om at påtage sig 

relevante jobs, der er vigtigt at fokusere på fra ovenstående citat. CBS vil gerne være den 

uddannelsesinstitution, der uddanner studerende, som kan påtage sig jobs, som de er blevet direkte 

uddannet til, samt være anerkendt for at sørge for dette, for at benytte de retoriske spørgsmål 

opstillet af Hatch og Schultz (2008). Samtidig argumenterer CBS’ topledelse i deres strategi for, 

at de vil anvende en sådan strategi, fordi det er efterspurgt af både virksomheder og de studerende 

(Copenhagen Business School, 2016). I vores spørgeskemaundersøgelse spurgte vi de studerende, 

hvorfor, at de personligt havde valgt den pågældende uddannelsesinstitution. Ud fra resultaterne 

af undersøgelsen var der en tendens til, at CBS-studerende var mere interesserede i jobsikkerhed 

efter endt uddannelse, end ikke CBS-studerende (Figur 6). Resultatet kunne derfor tyde på, at de 

studerende på CBS efterspørger ovenstående strategiske vision fra CBS’ ledelse. Den ovenstående 

strategi er udarbejdet i efteråret 2016, hvorimod vores spørgeskemaundersøgelse er udarbejdet i 

og analyseret i foråret 2019. Der kan derfor være en risiko for, at det faktisk er de studerende, som 

har påtaget sig den strategiske vision, som ledelsen på CBS har udarbejdet, men vi antager, at det 

også har været i de studerendes interesse før 2016 at få sig en uddannelse, der gør det muligt at 

anskaffe et job både under og efter uddannelsen på CBS.  

 

I den strategiske vision, hvori CBS bebuder, at studerende fra institutionen skal kunne påtage sig 

relevante jobs, er det ikke yderligere specificeret fra ledelsens side, om der er tale om studiejobs 

ellers jobs efter endt uddannelse. CBS anvender ordet relevant, og det kunne derfor tyde på, at 

relevant både kunne dække over et faglig business-perspektiv, men også kunne angive, at CBS-

studerende skal kunne påtage sig jobs både under og efter uddannelse. I vores 

spørgeskemaundersøgelse spurgte vi de studerende, hvilke faktorer, de vurderer partnerskaberne 

skal fokusere på. Vi spurgte derfor, hvorledes indgåelse af partnerskaber, med eksterne 

organisationer, skulle ske med henblik på at sikre de studerende job efter eller under uddannelse. 

Resultatet af vores spørgeskemaundersøgelse viste, at en overvægt af de studerende på CBS mente, 

at et godt partnerskab både skulle fokusere på jobmuligheder under og efter uddannelsesforløbet 

(Figur 8). Samtidig fik vi også gennem vores interview med Janie Huus Tange belyst, at CBS har 

et klart tidsmæssigt perspektiv for, hvornår de pusher jobmuligheder ud til de studerende, især 

bachelorstuderende, som er tæt på deres afslutning (Bilag 2). Tendensen, og CBS Business’ ageren 
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med at pushe jobs til de studerende, tyder på, at CBS-ledelsens strategi bliver fulgt ned gennem 

organisationen, hvor organisationens administration, CBS Partnerships, hjælper med at placere 

strategien bag interne stakeholders, CBS-studerende og ansatte. Samtidig får de studerende 

relevant erhvervserfaring, hvilket var en faktor som CBS-studerende anså for at være vigtigt til at 

sikre sig et relevant job efter endt uddannelse – i højere grad end ikke CBS-studerende (Figur 7).  

Med ovenstående betragtninger kunne det tyde på, at CBS-ledelsens udtalelse i strategirapporten 

om, at der er efterspørgsel fra både samfundet og de studerendes side, er korrekt (Copenhagen 

Business School, 2016). Derfor kunne det tænkes, at de studerende var mere tilbøjelige til at stille 

sig bag ovenstående strategiske vision (Hatch & Schultz, 2008), hvilket vil hjælpe organisationen 

i at implementere den ønskede strategi; at være et universitet der skaber jobklare elever og 

dimittender. 

 

I forlængelse af den ovenstående vision fra universitetets ledelse, er der også implementeret 

initiativer, hvor erhvervslivet og CBS som organisation, skal have et tættere samarbejde, for at 

skabe en positiv udvikling i samfundet (Copenhagen Business School, 2016). Et sådant samarbejde 

er støttet op af de ansatte på CBS, hvor én afdeling specifikt arbejder målrettet med disse 

samarbejder for, at virksomhederne kan få det fulde udbytte af samarbejdet med stakeholders på 

CBS (Copenhagen Business School, Business, 2018). Disse initiativer er ved et hurtigt øjekast 

både en del af visionen og kulturen, men er det en kultur, der dækker organisationen, eller er 

visionen kun af vigtighed for afdelingen CBS Partnerships - på samme måde som branding af en 

organisations vision, i nogle tilfælde kun er af fokus i den reelle branding-afdeling (Hatch & 

Schultz, 2008).     

 

5.3.2 CBS’ organisationskultur 
Efter undersøgelse af CBS ledelsens strategiske vision, er det værd at undersøge, hvorvidt den 

strategiske vision er en aktiv del af organisationskulturen på institutionen. Vi inddrog kort nogle 

af tankegangene i ovenstående afsnit, men vil i følgende afsnit undersøge tilfældet nærmere for at 

finde frem til mulige udfordringer i at undgå kløfter mellem kultur og vision. Som beskrevet i 

teoriafsnittet for VCI-frameworket, er vi af den overbevisning, at de studerende er interne 
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stakeholders, som skal følge den strategiske vision, der er skabt af CBS ledelse. Om end de 

studerende ikke er ansatte og dermed modtager løn fra CBS, som for eksempel administrationen 

og undervisere på institutionen gør, så er CBS-studerende ét af ansigterne udadtil. Og hvis man 

fra ledelsens side har en strategisk vision om, at uddannelsesinstitutionen skal være anerkendt for 

at levere studerende og dimittender, som er klar til at starte i relevante jobs, så skal CBS-studerende 

fremvise organisationsvisionen. Eksempelvis ville en anden form for organisation, der måske har 

som vision af være kendt for god kundeservice kræve, at organisationens ansatte viser den ønskede 

grad af kundeservice, for at organisationen kan undgå, at der opstår en kløft mellem vision og 

kultur (Hatch & Schultz, 2008). 

 

Som belyst ved dataudtrækket fra LinkedIn (Bilag 3), hvor vi sammenligner personer affilieret 

med CBS’ partnerskabsvirksomheder, er der en klar tendens for, at tidligere CBS-studerende ender 

med at få jobs i partnerskabsvirksomhederne. Der er naturligvis tidligere studerende i alle former 

for firmaer, offentlige som private, men som LinkedIn-udtrækket angiver, er CBS-studerende 

bredt repræsenteret i partnerskabsvirksomhederne. Ydermere viste vores spørgeskema-

undersøgelse en stor grad af villighed blandt CBS-studerende til at tage et job hos de ti Corporate 

Partners, i modsætning til ikke CBS-studerende, hvor over 50% ikke kunne forestille sig at arbejde 

i en af disse ti virksomheder (Figur 9). Det kunne derfor tyde på, at CBS-studerende, som en intern 

stakeholder, er enige i den strategiske vision fra CBS’ ledelse, hvorfor CBS-studerende ender i 

jobs, hos eksterne stakeholders som CBS arbejder med. Som beskrevet tidligere og vist i Figur 8, 

mener relativt flere CBS-studerende end ikke CBS-studerende også, at det er vigtigt at 

partnerskaberne fokuserer på jobsikkerhed efter endt uddannelse. Det kombineret med 

erhvervserfaring som faktor for job efter uddannelse (Figur 7), tegner et mønster, hvor de CBS-

studerende er enige i den strategiske vision, hvilket forklarer den efterspørgsel, som rapporteres i 

strategien (Copenhagen Business School, 2016). Det kunne derfor indikere, at de studerende på 

CBS gennem organisations vision og CBS Partnerships arbejde udvikler en organisationskultur, 

hvor det at kunne påtage sig et job er vigtigt for de studerende, hvorfor et tæt samarbejde resulterer 

en stor aftagelse af studerende i partnerskabsvirksomhederne, eksempelvis som Danske Bank, der 

er den største aftager af CBS-studerende ifølge Janie Huus Tange (Bilag 2).  
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Udover ovenstående undersøgelse, er det værd at fremhæve de resultater, vi opnåede fra vores 

spørgeskemaundersøgelse, omkring CBS-studerendes tilbøjelighed til at søge job i en af de ti 

Corporate Partner virksomheder. Som redegjort for og vist i Figur 9, er CBS-studerende i højere 

grad mere positivt stillet over for ideen om at søge job hos en eller flere af de ti virksomheder, 

sammenlignet med de ikke CBS-studerende (Figur 9). Ovenstående tendens er ikke kun 

eksisterende i resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse, samt LinkedIn dataudtrækket, men 

bliver også italesat af en bachelorstuderende til Berlingske Tidende:  

”Jeg hører, det medierne rapporterer, men det har ikke påvirket mit syn på banken. Jeg 

har endnu ikke nok kendskab til, hvad der er sket, og jeg mener, at det er for tidligt at drage 

konklusion ikke at søge arbejde der, mens sagen stadig står på.” (Littauer, 2018).  

Ovenstående citat er ikke det eneste citat i artiklen fra Berlingske Tidende, hvor studerende til 

stadighed ikke fravælger en partnerskabsvirksomhed, selvom virksomheden ikke har efterlevet det 

samfundsansvar, som CBS’ ledelse, mener at institutionen uddanner de studerende til at have 

(Copenhagen Business School, Communications, 2018a). Om man vil vurdere, det er en kløft, at 

de studerende ikke følger topledelsens nye tilgang, for at bryde samarbejdet med Danske Bank, 

kan diskuteres. Som det fremgår i pressemeddelelsen, kan CBS heller ikke opsige alt samarbejde, 

da de er bundet med kontrakt, og de studerende er også afventende, før de vil frasige sig at arbejde 

for Danske Bank (Littauer, 2018). Hvis vi havde undersøgt genstandsfeltet tidligere, kunne vi have 

undersøgt, hvorvidt CBS-studerende havde ændret holdning til, hvorvidt de ville arbejde for 

Danske Bank før og efter hvidvasksagen, men i vores undersøgelse kan vi kun vise et 

øjebliksbillede af CBS-studerendes holdning til at arbejde i Danske Bank og andre 

partnerskabsvirksomheder.  

En del af vores undersøgelse handler om, hvad CBS som organisation får ud af samarbejdet med 

erhvervslivet generelt, men ovenstående problematik, hvor strategisk vision om at forberede 

studerende til at tage relevante jobs, eksempelvis i partnerskabsvirksomhederne, kan ændre ved 

tankegangen, om hvem vi er, hvilket der bliver spurgt om blandt stakeholders internt i 

organisationen. Som beskrevet er en mulig kløft kun opstået med Danske Bank, der har 

eksempelvis været sagen med British American Tobacco (Blædel, 2017), og Janie Huus Tange 

beskrev, hvordan at timingen for dårlig omtale af samarbejdet mellem redningskoncernen Falck 
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A/S og kommunikationsbureauet Advice A/S lige inden CBS afholdte Career Fair skabte en 

problemstilling, om CBS’ vision og etisk samarbejde med erhvervssamfundet (Bilag 2). For CBS 

bliver ovenstående problematik, at det at skabe relevante jobs, og have et direkte samarbejde med 

erhvervslivet, eksempelvis kan få CBS-studerende til kritisk at spørge, hvem er vi når 

erhvervssamfundet er tætte samarbejdspartnere? Det kunne dog tyde på, at de studerendes interesse 

for erhvervserfaring, og resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor fokus på at partnerskaber 

skal skabe jobs efter uddannelse vurderes højt, og de kommentarer studerende har udtrykt til 

Berlingske Tidende, således ikke er et udtryk for opstået en kløft mellem den strategiske vision og 

organisationskulturen, men CBS bør være opmærksomme på fremtidige sager. For med mange 

samarbejdspartnere vil der uundgåeligt være en risiko for, at nogle af de eksterne organisationers 

omdømme smitter af på CBS (Matzon, 2018). Resultatet kan blive, at CBS’ organisationskultur 

ændrer sig fra den strategiske vision, hvorfor at det kan blive svært for CBS’ ledelse, at få succes 

med den ønskede vision, da kløften mellem vision og kultur bliver for afgørende og dermed 

ødelæggende for visionen (Hatch & Schultz, 2008).     

 

5.3.3 CBS’ stakeholder image 
Den sidste faktor, der er med til at skabe CBS’ organisationsidentitet er stakeholder image. Som 

redegjort for i teoriafsnittet, dækker stakeholder-begrebet bredt, og kan inkludere både interne og 

eksterne stakeholders. De interne stakeholders er anvendt som en del af organisationskulturen, 

men det er vigtigt at huske, at interne stakeholders samtidig også kan være eksterne stakeholders 

(Hatch & Schultz, 2008). For CBS er de interne stakeholder; administrationen, professorer, 

lektorer og studerende og de eksterne stakeholdere; politikerne, medierne, interesseorganisationer, 

kommende studerende og erhvervssamfundet. Erhvervssamfundet inkluderer CBS’ 

partnerskabsvirksomheder, men også arbejdsmarkedet generelt, både offentligt og privat. For en 

organisation, og dermed også CBS, er det vigtigt at der fokuseres på alle stakeholderne og ikke 

kun én stakeholder (ibid.).  

Spørgsmålet er så, hvordan de forskellige stakeholders anskuer CBS. Inden CBS udmeldte, at man 

ville stoppe samarbejdet med Danske Bank, havde hvidvasksagen været i mediernes søgelys 

længe, og forskellige traditionelle medier var også begyndt at undersøge diverse sammenhænge 
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mellem CBS og Danske Bank. Derfor kom det også frem, at Danske Banks bestyrelsesformand, 

Ole Andersen, underviste i god selskabsledelse på CBS (Obitsø, 2018). Magisterbladet udgives af 

Dansk Magisterforening, hvorfor at det som ekstern stakeholder både dækker medie, mens også 

interesseorganisation. Foreningen anlægger et kritisk blik på samarbejdet, hvorfor at det image der 

ser CBS udefra, ikke kan være det ønskelige for CBS og uddannelsesinstitutionens identitet. 

Ydermere, understøttes kritikken i artiklen af Socialdemokratiets Forskning- og 

Uddannelsesordfører, Mette Reismann. Hun udtrykker nemlig, at en uddannelsesinstitution skal 

kunne stå inde for at uddanne de studerende med en vis form for etik (ibid.). Der optræder altså tre 

stakeholders; politiker, medie og en fagforening, der angriber CBS’ omdømme på baggrund af det 

samarbejde, der er mellem uddannelsesinstitutionen og Danske Bank. Samarbejdet er som 

beskrevet tidligere sket, som et led i CBS Partnerships arbejde, men nu stemmer image og vision 

ikke overens ifølge visse stakeholders. Ovenstående artikel dækker naturligvis ikke over alle 

medier, politikere eller fagforeninger i Danmark, men viser, hvordan at der er mange stakeholders 

i CBS’ omverden, der derfor kan forsøge at skabe kløfter mellem vision og image for CBS.  

 

Ydermere, så viser ovenstående kritik også, at der i undervisningsverdenen kan angribes på CBS, 

alt efter, hvordan interne stakeholder opfører sig. Derfor skabte det også et angreb på CBS’ image, 

at en professor deltog i den offentlige debat, selvom han var lederen af det institut på CBS, hvor 

Ole Andersen underviste og Danske Bank havde givet økonomisk bidrag (Obitsø, 2018). Ledelsen 

fra CBS ser nemlig gerne, at forskere og professorer deler ud af den viden de har, når der er 

offentlige debatter. CBS arbejder med et koncept, hvor de offentligt viser, hvilke eksperter de har 

inden for diverse felter, så journalister og andre meningsdannere kan kontakte personerne for at få 

perspektiver på disse emner. Der ligger derfor en del arbejde i forbindelse med stakeholders i CBS’ 

omverden. CBS har som offentligt uddannelsesinstitution med en vision om tæt samarbejde med 

erhvervslivet positioneret sig mellem mange stakeholders, der har forskellige holdninger til, 

hvornår CBS eksempelvis udviser troværdighed (ibid.). CBS’ image bliver ødelagt, hvis de lukker 

ned for den brede offentlighed, og eventuelt pålægger deres professorer ikke at udtale sig, men 

samtidig bliver deres image også nemmere at anskue, når professorer deltager i den offentlige 

debat. Efter ovenstående artikel var der i næsten to uger ingen officielle udtalelser fra topledelsen 

på CBS, men det kom der den 9. oktober 2018, hvor ledelsen på CBS som bekendt udmeldte, at 
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man ville stoppe fremtidigt samarbejde med Danske Bank indtil, at Danske Bank topledelsen igen 

udviser ansvarligt samfundssansvar (Copenhagen Business School, Communications, 2018a). 

Hatch & Schultz (2008) beskriver, hvordan en organisation i en sådan situation, er nødt til at 

overveje, hvad organisationen skal gøre, for at kløften ikke udvikler sig. CBS’ taktik om at stoppe 

fremtidigt samarbejde viser, hvordan CBS som uddannelsesinstitution forsøger at presse 

virksomheder til at vise bedre ledelsesansvar. Ledelsen på CBS viser på den måde, at 

uddannelsesinstitutionen aktivt tager et ansvar for den måde, hvorpå ledelsen mener, at de 

studerende skal dannes. CBS undgår dog stadig, at virksomheder betvivler at indgå partnerskaber 

med uddannelsesinstitutionen. Vi undersøgte, hvorvidt de studerende syntes, at partnerskaberne 

skulle kunne droppes hurtigt, hvor CBS-studerende var mere enige i denne påstand, end ikke CBS-

studerende var. Det kan dog skade CBS’ omdømme, hvis de trækker sig fra samarbejdet når det 

passer organisationen, hvorfor, at det er en god taktik at opsige samarbejdet, men samtidig have 

det forbehold, at ny ledelse fra Danske Bank, vil være et velkommen tilbage til samarbejdet. 

 

5.3.4 Afrunding 
I ovenstående afsnit har vi analyseret CBS ved brug af VCI-modellens begrebsapparat. På trods 

af, at CBS ikke har fået skadet organisationsidentiteten, er der problematikker at spore, når VCI-

modellens tre dele skal passe sammen. Studerende på CBS er enige i, at skolen skal arbejde tæt 

sammen med eksterne organisationer, og CBS-studerende er langt mere interesserede i at arbejde 

for én til flere af partnerskabsvirksomhederne. CBS er dog samtidig en uddannelsesinstitution, og 

er derfor modtager af diverse kritik, fra de mange forskellige stakeholders, der opererer i 

organisationens omverden. CBS håndterer dog arbejdet med de forskellige stakeholdere på en 

sådan måde, at den kan opretholde et ønsket image over for de stakeholdere, som er interesserede 

i CBS og aktiviteterne på universitetet.  

 

5.4 Transparens 
Formålet med forestående analyseafsnit er at undersøge, hvordan CBS anvender idealet om 

transparens i arbejdet med partnerskaber, og hvorvidt dette styrker eller svækker 

uddannelsesinstitutionen i samarbejdet med eksterne organisationer. Som tidligere beskrevet er 
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transparens ikke et ideal, der blot ved at sige det, skaber demokratiske muligheder (Christensen & 

Cheney, 2015), men som kommunikationsteori kan det anvendes som undersøgende blik i et 

genstandsfelt som CBS og partnerskabsvirksomhederne. 

  

Som beskrevet i teoriafsnittet om transparens, argumenteres det, at fokus på at skabe transparens 

er med til at skabe en blindhed, hvor det at fremstå transparent og dele information, kan være med 

til at skjule anden information. Som vi har redegjort for under metodeafsnittet, anvender vi 

kvalitativ empiri, hvor vi har indsamlet diverse materiale fra CBS. Her fremhæver vi brochuren 

fra CBS Partnerships, der ligger frit tilgængeligt for alle på uddannelsesinstitutionens egen 

hjemmeside (Copenhagen Business School, Business, 2019). En sådan informationsbrochure er et 

godt eksempel på at dele information til både interesserede stakeholders, men også lægmænd kan 

tilgå informationen, hvis de skulle være interesserede i det (Christensen & Cheney, 2015). 

Spørgsmålet er så, hvilken grad af information, der er tilstede i brochuren. I partnerskabsbrochuren 

fremgår det, hvordan man kan få eksklusivadgang til CBS, samt, hvilke virksomheder, der er 

nuværende samarbejdspartnere på dette højeste niveau af samarbejde.  

“A Corporate Partnership with CBS is reserved for companies who have a high level of 

involvement in CBS in terms of research, education and career activities.” (Copenhagen 

Business School, Business, 2019: 3).  

Ydermere, så beskriver CBS Partnerships nogle hovedpunkter til, hvad man forventer fra 

samarbejdsvirksomhederne, hvis de indgår i et sådant samarbejde og til sidst, at man skal kontakte 

CBS Business, hvis man vil vide, hvad det koster at indgå i et sådant partnerskab (ibid.). Én sides 

information, der informerer kort om, hvad, der er påkrævet for at kunne indgå et samarbejde, er 

naturligvis relevant information, men ud fra et ideal om mere transparens, så mangler der mere 

dybdegående information (Christen & Cheney, 2015). Information, der naturligvis findes, men 

som ikke bliver vist frem, og dermed kan skabe denne blindhed skabt af transparens. For med ti 

forskellige virksomheder, der dækker forskellige brancher og har forskellig størrelse, hvad både 

angår antal ansatte og årlig omsætning, må det være antageligt at der forekommer specielle 

samarbejdsaftaler, alt efter hvad både CBS og partnerskabsvirksomheden angår. For ved den 

stigende opmærksomhed, der kom i efteråret for samarbejder mellem institutter på CBS og Danske 
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Bank, var der manglende viden fra forskellige medier, om både institutters rolle og økonomisk 

støtte fra Danske Bank i diverse samarbejder (Obitsø, 2018). Kommunikationsafdelingen valgte, 

måske presset af ovenstående mangel på information, at vedlægge information om alle daværende 

partnerskaber med Danske Bank, samt den økonomisk støtte ved hvert partnerskab, da man 

udsendte pressemeddelelsen om ikke at ville oprette nye samarbejdsaftaler med Danske Bank, før 

banken igen udviser ansvarlig ledelse og lever op til sit samfundsansvar (Copenhagen Business 

School, Communications, 2018a). Heraf fremgår det, at der på daværende tidspunkt var syv 

forskellige projekter i gang, der dækkede forskningsprojekt omhandlende Compliance and Risk 

Management, til et professorat i Digitalisering, samt et Executive in Residence forløb med bankens 

daværende CEO (ibid.). Intet af ovenstående information fremgår af partnerskabsbrochuren, eller 

Collaboration-portalen på uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Det kunne derfor forekomme 

underligt, at man som uddannelsesinstitution gerne viser, hvem man samarbejder med og, hvilke 

minimumskrav, der skal overholdes før et sådant samarbejde kan indgås, men at 

uddannelsesinstitutionen derefter ikke informerer yderligere. Spørgsmålet rejser sig dog, hvorvidt, 

uddannelsesinstitutionen er transparent nok selv, hvilket faktisk er umuligt ifølge Christensen og 

Cheney (2015). Ydermere, overvejer organisationer også, hvad der skal informeres om og hvornår. 

Ikke kun for at skabe blindhed, men hvis alle organisationer var absolut transparente, så ville der 

skabes en grad af informations over flow, der højst sandsynligt ville skabe så meget støj, at relevant 

information vil blive besværligt at tilegne sig. Problemet med at være fuldstændig transparent, er 

ikke blot svært udadtil, men også indadtil for en organisation. Der eksisterer ikke en position 

internt i en organisation, hvor alt, hvad der sker i organisationen, kan observeres, hvorfor, at 

absolut transparent eksternt også umuliggøres (Christensen & Cheney, 2015). Det er derfor muligt, 

at CBS Business derfor ikke har mulighed for at offentliggøre, hvad der gælder for samarbejdet 

med de ti Corporate Partnership virksomheder, da de faciliterer kontakten, men derefter ikke er 

med inde over arbejdet mellem diverse institutter og virksomhederne.    

    

I vores spørgeskemaundersøgelse spurgte vi ind til holdningen blandt de studerende, for at 

vurderer, hvorvidt klare retningslinjer ville være relevant for at skabe et godt samarbejde. Her var 

der en større andel af respondenterne, der var CBS-studerende, som vurderede, at klare 

retningslinjer var nødvendigt, for at samarbejdet med partnerskabsvirksomhederne kunne 
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karakterers som gode. Tendensen fra spørgeskemaet kunne derfor tyde på, at CBS bør overveje at 

fremvise, hvordan de forskellige aftaler er indgået. Janie Huus Tange argumenterer for, at de 

aftaler CBS Partnerships indgår, ikke er uden for konkurrencereglerne (Bilag 2), hvorfor at man 

eventuelt skulle overveje, at redegøre for partnerskaberne, som man kunne gøre i forbindelse med 

pressemeddelelsen den 9. oktober 2018. Spørgsmålet er dog, hvis denne information og klare 

retningslinjer bliver offentliggjort, hvor meget information skal så med? Kun en liste, som 

eksemplet med Danske Bank, der viser emne, tidsperiode og økonomisk værdi (Copenhagen 

Business School, Communications, 2018a)? For der eksisterer jo mere information i indgåelsen af 

et samarbejde mellem en virksomhed og CBS. Størstedelen af den information kan dog være af så 

teknisk en art, at mange personer ikke vil forstå, hvad samarbejdet dækker over, hvilket kan skabe 

uvidenhed for lægmænd (Christensen & Cheney, 2015). Det er derfor en svær balancegang for 

CBS som organisation, både at være transparente nok, men samtidig ikke så transparente, at det 

skaber for megen støj omkring samarbejdet med eksterne organisationer, eller at information 

omkring samarbejdet tager fokus fra det som alle parter kan få ud af samarbejdet. 

 

En konsekvens af en søgen efter transparens i den brede offentlighed kan resultere i, at CBS skader 

både omdømme og legitimitet, hvis de kommer til at skabe en lukkethed omkring organisationen, 

i arbejdet med at være mere transparente. Som beskrevet tidligere i afsnittet, så er det noget nær 

umuligt at være fuldstændig transparent for sig selv som organisation. Organisationen kan overveje 

at have en talsmand, der får informationen fra resten af organisationen og på den måde er talerøret 

ud til eksterne stakeholders. På den måde kan interesserede stakeholders skaffe den information, 

der søges ved at kontakte den ansvarlige person. Problemet for CBS bliver da, at 

uddannelsesinstitutionens forskere og undervisere, måske ikke i samme format som tidligere, vil 

deltage i den offentlige debat med deres ekspertviden, fordi det kan skade organisationen. Som det 

også blev diskuteret i Magisterbladet, så skal CBS som organisation være mere transparente 

omkring den samarbejder, for at være med til at undgå interessekonflikter (Obitsø, 2018). Dog må 

man antage, at det er i alles hensigt, at personer med indgået viden til det felt, der diskuteres i 

offentligheden, kan deltage i debatten med den information, som personerne måtte besidde.  
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5.4.1 Afrunding 
Samfundets søgen efter transparens er stigende og CBS som organisation kan ikke undgå at følge 

med den tendens, som er tilstede i samfundet. Transparens i sig selv er ikke en løsning, hvorfor 

CBS som organisation heller ikke er nødsaget til at offentliggøre alt, men de bør dog overveje, om 

der kunne deles mere information om partnerskaberne, end den nuværende informationsmængde. 

Problemet for CBS opstår ved, om et fremtidigt fokus på mere informationsdeling vil løse 

samarbejdsproblemer, eller om det vil skabe ny kritik, af manglende transparens. CBS publicerer 

materiale med information, men bør ikke regne med, at blot det at offentliggøre diverse materialer 

er nok. Som kommunikationsafdelingen på CBS gjorde med Danske Bank samarbejdet, er 

forskellige offentlige opgørelser af igangværende samarbejder en idé, der kan være med til at skabe 

mindre kritik af CBS’ bånd til erhvervslivet. Ydermere, kan CBS overveje, om interne stakeholder 

skal informere om relationer til erhvervslivet når personerne deltager i den offentlige debat. På den 

måde kan sager som den angivet fra Magisterbladet muligvis undgås.     
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6. Anbefalinger 
På baggrund af ovenstående analyse, vil vi dedikere et kort afsnit af vores kandidatspeciale, til at 

bringe nogle anbefalinger, til nogle af de stakeholders, som vi har diskuteret i forbindelse med 

udarbejdelsen af vores analyse. Vi er indforstået med, at vi ikke har lavet en konsulentopgave, men 

mener stadig det er relevant at fremhæve anbefalinger for de mest relevante stakeholders. 

Anbefalingerne skal ses som korte idéer stakeholderne kan arbejde videre på, hvis de skulle være 

interesseret i resultaterne fra indeværende opgave.  

 

6.1 Copenhagen Business School 
Først og fremmest skal CBS ikke indstille arbejdet for at etablere og anvende samarbejde med 

eksterne organisationer. Parternskaber skaber mulighed for forskning, og er en faktor, som 

uddannelsesinstitutionens studerende ifølge Janie Huus Tange, har in mente, når de skal beskrive, 

hvad de ser som en styrke ved CBS. Janie Huus Tange er naturligvis i en position, hvor hun skal 

argumentere for dette, men der ses tendenser hos CBS-studerende for, at partnerskabs-

virksomhederne er mere populære og at de studerende gør sig tanker om partnerskaberne. CBS 

som organisation bør dog overveje at offentliggøre, hvilke samarbejdsaftaler der eksisterer samt 

omfanget af dem, eventuelt ved at dele en liste med generel information om samarbejdet på 

uddannelsesinstitutionens egen hjemmeside. Ydermere skal de overveje, om man i samarbejde 

med skolens forskere skal finde måder, hvorpå forskerne på en overskuelig måde kan være 

transparente om eventuelle samarbejde, med eksterne virksomheder, der er en del af den offentlige 

debat. På den måde, kan det være muligt at undgå diskussioner omkring partiskhed og lignende.  

 

6.2 De eksterne virksomheder 
De virksomheder, der samarbejder med universiteter, skal gøre det klart for sig selv, hvilken 

position de indtager i samfundsdebatten, når de indgår et partnerskab med danske universiteter. 

Som det ses med Danske Bank så indgår organisationen i mange forskellige samarbejder med 

CBS, hvorfor, at disse også dækker et bredt spektrum af viden. De eksterne organisationer skal 

dog forstå, at visse af sådanne partnerskaber kan blive kritisk anvendt, hvis virksomheden ikke 
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opfører sig efter de principper, som de samarbejder om. Som vi undersøgte ved analyse af 

transparens, er der ikke nogen organisationer, der kan være fuldt transparente internt i 

organisationen, hvorfor det også kan være svært for en organisation, som eksempelvis Danske 

Bank, at vide, om et forskningssamarbejde på et universitet stemmer overens, med resten af 

organisationens arbejde. Vi anbefaler dog virksomheder til at forsætte samarbejde med danske 

uddannelsesinstitutioner. Den viden der kan deles begge veje, er vigtig for samfundet, hvis 

efterspørgslen efter ordentlig arbejdskraft skal matche udbuddet.  

 

6.3 Danske studerende 
Det er naturligvis nemt at komme med en anbefaling til studerende i Danmark, når man snart ikke 

længere er studerende selv, men vi mener en anbefaling er på sin plads. Resultaterne fra vores 

spørgeskemaundersøgelse viste en klar tendens til, at danske studerende var af den overbevisning, 

at de studerende skal inddrages i samarbejdet med eksterne organisationer. Vi mener dog, at vi 

som studerende godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Der vil naturligvis være uenigheder blandt 

personer, men når debatten raser i medierne omkring samarbejdet mellem universiteterne og 

eksterne organisationer og politikere og andre meningsdannere argumenterer for, at det ikke viser 

det ansvar som studerende skal dannes ud fra. Det er naturligvis svært for studerende at navigere, 

hvis der ikke er nok transparens omkring samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og eksterne 

organisationer. Vi anbefaler dog enkelte studerende og studenterorganisationer, at deltage i 

debatten og arbejdet med eksterne organisationer. På den måde viser de studerende, at rigtig og 

forkert ikke kun skal diskuteres som en beskyttelse af de studerende, men også er begreber de 

studerende kan diskutere – og lade det afspejle sig i deres karrierevalg.  
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7. Diskussion 

Indgående kendskab til genstandsfelt – en fordel eller ulempe?  

På baggrund af den gennemførte undersøgelse har vi løbende diskuteret vores egne tilgange til at 

levere en fyldestgørende besvarelse af vores problemformulering. Det har både udmøntet sig i 

refleksioner og diskussioner af vores metodiske tilgange, herunder valget af interviewperson, 

respondenter samt empirisk materiale udgivet af CBS, om dens arbejde med partnerskaber. 

Endvidere er vi selv CBS-studerende, så det har også været i overvejelserne hvordan det har 

påvirket udfaldet af undersøgelsen – har vi været for fur og udledt mønstre, som et resultat af at vi 

selv har oplevet udviklingen af partnerskaberne de seneste par år. Som argumenteret tidligere, vil 

vi i høj grad argumentere for at vores indgående kendskab til CBS og oplevelsen med 

partnerskaberne, blot har sikret os en mere relevant og målrettet undersøgelse. Foruden selv at 

have oplevet sagerne med Danske Bank og British American Tobacco, har vi til dels foretaget 

hvad der kunne minde om deltagende observation, hvor vi har fulgt genstandsfeltet i en længere 

periode (Juul Kristensen & Hussain, 2016).  

Det har indledende for undersøgelsen været overskueligt at finde empiri, opnå kontakt til CBS 

Partnerships og have Janie Huus Tange til rådighed. Ved distributionen af vores spørgeskema, 

hvor vi søgte at nå ud til studerende, var det ligeledes belejligt at vi selv er en del af målgruppen, 

og således har et studienetværk der i høj grad viste sig at være relevant til at øge svarprocenten – 

samtidig med at de ligeledes har oplevet af de karriereorienterende elementer af partnerskaberne. 

For undersøgelsen kan der således gøres en opvejning af fordele og ulemper, for vores rolle som 

forskere af netop dette felt.  

 

Andre aftagere end partnerskabsvirksomhederne 

Efter at gennemført vores undersøgelse har vi kunne vise nogle overordnede tendenser for de 

studerendes overvejelser ved valg af studie og karriere. Undersøgelsen har specifikt fokuseret på 

de 35 virksomheder, der på institutionen er repræsenteret som Corporate og Collaboration 

partnere. Dette har vi dels valgt fordi det primært var disse virksomheder som empirien berørte, 

men også fordi vi med undersøgelsens omfang og ressourcer måtte have en naturlig begrænsning. 

Det kan dog diskuteres hvordan undersøgelsen havde udfoldet sig, hvis vi havde udvidet 
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dataindsamlingen og med en komparativ analyse have undersøgt yderligere 35 andre større danske 

virksomheder – på tværs af brancher. Havde fordelingen på landets universiteter vist, at CBS-

studerende generelt set er foretrukket af virksomheder, og tenderer de studerende også til at rette 

sig mod virksomhederne uden der foreligger et indgået partnerskab med universitetet?  

 

Havde omfanget og ressourcerne tilladt det, kunne vi have opstillet en undersøgelse af CBS-

studerende arbejdsforhold, som ved vores LinkedIn udtræk, og flere virksomheder ville i givet 

have haft flest CBS studerende – selvom de ikke er erhvervspartner på skolen. Derfor kan vi ikke 

endegyldigt sige noget herom, men blot se tendenser. Desuden har vi ikke kendskab til 

partnerskaberne på landets andre universiteter eller hvordan studerende fra andre universiteter 

eksponeres for virksomhedernes employer branding.  

Der kan således diskuteres om vores resultater reelt beror sig i nogle helt andre årsager. Det kunne 

eksempelvis være tendenser for at CBS-studerende søger mod virksomheder af en vis størrelse, de 

mest prestigefyldte eller de virksomheder med højest løn og færrest arbejdstimer – ligesom de 

faktorer vi bad respondenterne vurdere i vores spørgeskema. Selvom denne type undersøgelse 

kunne være en interessant case og i givet fald angive nogle mere generelle tendenser for studerende 

og deres indtræden på arbejdsmarkedet, vurderede vi at der var risiko for at resultaterne ved sådan 

en undersøgelse ville pege i for mange retninger, og komplicere muligheden for at angive nogle 

former for tendenser.  

 

Hvor ligger ansvaret?   

Det er for indeværende speciale kommet til udtryk, at CBS betragter det som sit ansvar at afskærme 

de studerende for illegitime virksomheder. Janie Huus Tange udtrykte blandt andet dette ved;  

” (…) Vi gør ikke noget i panik, så tager vi beslutningen senere - det gjorde vi også med 

Danske Bank, det gjorde vi i virkeligheden også med British American Tobacco. Der går 

noget tid fordi vi skal være sikker på at vi gør det rigtige, men det er klart vi starter ikke 

op med et firma, som enten ikke behandler deres medarbejdere ordentligt eller ikke er 

relevante for jer.” (Bilag 2) 
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For vores undersøgelse kan det således diskuteres hvorfor institutionen overhovedet vælger at gå 

offentligt ud og tage stilling til disse sager. Som vi berørte i vores legitimitetsanalyse, er der 

naturligvis en omdømme relateret værdi i at indgå partnerskaber, og ligeledes at fravælge disse når 

det bliver skadeligt for institutionen. Men hvor går grænsen reelt for hvad universitetet skal 

afskærme de studerende for? Gennem de sidste fem års studie er vi blevet introduceret til koncepter 

om shitstorms og krisekommunikation, stakeholder management, transparens og legitimitet – 

oftest introduceret gennem virkelig hændelser fra erhvervslivet. Hvorfor så pludselig afskærme de 

studerende for store dele af den akademiske viden de er blevet tillært?  

Det fremsættes i CBS’ strategi, at institutionen har følgende mission:  

”We	have an obligation to educate both young and experienced people for the business 

world and for society by providing them with a sound basis of knowledge and insights from 

the latest international research for the purpose of value creation and sustainable 

development.” (Copenhagen Business School, 2016).  

Der kan argumenteres for at institutionen afskærmer de studerende fra den manglende 

ansvarlighed og bæredygtighed, som det eksempelvis blev påført Danske Banks ledelse 

(Lykkegaard, 2018b).  

Det bør selvfølgelig anmærkes at CBS nok er bedst stillet ved at tage en vis form for distance til 

partnere der bryder med samfundets normer og værdier – i særdeleshed når der er tale om decideret 

ulovlig adfærd. Men i relation til vores analyse, virker det bemærkelsesværdigt at det kun er for 

de officielle partnerskaber, at der sanktioneres. Som tidligere fremsat, har en række forskere og 

fakulteter samarbejder med virksomheder, som ligeledes må antages at blive eksponeret over for 

de studerende i undervisningsmateriale og ved forelæsninger.  

Endvidere har der på institutionens karrieremesse Career Fair, være flere andre virksomheder til 

stede, end blot de førnævnte partnerskabsvirksomheder. For partnerskabsbrochuren ’Connect, 

Collaborate, Create’ angives virksomhedernes mulighed for at købe en stand ved denne messe – 

og dermed ikke nødvendigvis indgå et partnerskab (Copenhagen Business School, Business, 

2019). Ved den seneste messe oplevede vi selv tilstedeværelsen af både tøjkæden H&M, som i 

2017 blev kritiseret for at brænde store mængder tøj (Vegendal, 2017), samt redningskoncernen 
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Falck, som kort forinden havde misbrugt sin magtposition til at presse konkurrenten Bios ud af 

markedet (Buch, 2019).  

Det virker umiddelbart dobbeltmoralsk, at skolen tillader disse firmaer at eksponere sig over for 

de jobsøgende studerende, men sanktioner sine partnerskabsvirksomheder.  

I hvilket omfang skal en krise komme til udtryk, før institutionen distancerer sig til 

virksomhederne, og kan man vælge kun at gøre det på nogle områder, og således håbe på 

offentligheden ikke bemærker alle de andre samarbejder CBS indgår på tværs af organisationen?   

Set i lyset af at de studerende viser en tendens for forsat at søge mod partnerskabsvirksomheder, 

trods kriser og uoverensstemmelser med samfundet normer og værdier, så bør CBS måske i 

virkeligheden holde sine udmeldinger på et minimum. Hvis de studerende agerer 

egennyttemaksimerende, og ikke vurderer universitetets eller partnerskabernes handlinger 

synderligt højt, er CBS så bedst stillet ved blot at kunne fremvise en forsat lav dimittendledighed?  
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8. Konklusion 
Med specialets undersøgelse har vi søgt at besvare følgende problemformulering: 

Hvorfor har Copenhagen Business School erhvervspartnerskaber og hvordan arbejder 

universitetet med disse, og hvilken effekt har det på uddannelsesinstitutionens studerende?    

På baggrund af vores undersøgelsesdesign, og kombinationen af metodiske tilgange, har vi 

foretaget en empirisk dataindsamling, som har hjulpet til at afdække vores problemformulering. 

Gennem officielle rapporter opgivet af CBS, et kvalitativt interview med Janie Huus Tange fra 

CBS Partnerships, samt en større survey-undersøgelse af CBS-studerende, har vi opnået indsigt i 

en større datamængde, der har fungeret som afsættet for vores analyse samt pejlemærke for hvilke 

teorier vi valgte at inddrage hertil.  

Ved at anvende legitimitetsteori fandt vi, at det for CBS ikke udelukkende er på grund af 

økonomisk incitament, at universitet indgår i partnerskaber med eksterne organisationer. Med 

anvendelsen af legitimitetsteori undersøgte vi, hvordan CBS kan legitimere dens rolle i det danske 

samfund, ved at arbejde strategisk med eksterne organisationer. Universitetet har en vision om at 

levere dimittender, der er jobparate ved afslutningen af uddannelsen, og på den måde kan indtage 

relevante og efterspurgte job i det danske samfund, hvilket vores undersøgelse også har kunne 

nogle sammenhængen for. Dette har medført, at CBS som universitet har en dimittendledighed, 

der er væsentlig lavere end de syv andre danske universiteter, hvilket igen er med til at legitimere 

CBS som uddannelsesinstitution i det danske samfund. I arbejdet med erhvervspartnerskaber 

anlægger CBS en klar strategisk vision fra topledelsen, der understøttes af den daglige arbejdsgang 

blandt administrationen på CBS. Med oprettelse af specifikke afdelinger, der har som fokus at 

arbejde direkte med erhvervslivet, skabes der en kultur på CBS, hvor det tætte bånd til 

erhvervslivet er omdrejningspunktet. Dette omdrejningspunkt medfører, at de studerende på CBS 

har mulighed for at arbejde tæt sammen med eksterne organisationer, både i forbindelse med 

undervisningen på uddannelsesinstitutionen, men også som et led til at få relevant erhvervserfaring 

og senere mulighed for job blandt CBS’ samarbejdspartnere. For de CBS-studerende har 

partnerskaberne den effekt, at de studerende i højere grad er tilbøjelige til at søge og få arbejde i 
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partnerskabsvirksomhederne, sammenlignet med studerende uden for CBS – også selvom 

virksomhederne har ageret i uoverensstemmelse med samfundets normer og værdier.  

CBS skal fremadrettet overveje, hvordan man italesætter samarbejdet med eksterne organisationer, 

for at undgå at de eksterne organisationers illegitime handlinger smitter af på CBS’ omdømme. På 

trods af, at CBS offentliggør væsentlig information omhandlende erhvervspartnerskaberne, er der 

stadig information, som uddannelsesinstitutionen ikke er transparente omkring. Denne manglende 

transparens kan skade CBS over tid, hvis fremtidige illegitime handlinger af universitets 

samarbejdspartnere ikke italesættes på en troværdig vis. Skulle det ske, at eksterne organisationers 

illegitime adfærd smitter af på CBS, kan det skade det image, som CBS’ forskellige stakeholder 

kunne have på uddannelsesinstitutionen. Gør CBS ikke noget ved at ændre de negative images der 

kunne opstå af organisationen, vil det kunne for negative konsekvenser, der kan skade CBS på 

både kort og lang sigt.   
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9. Perspektivering 
Efter en større undersøgelse kan der være opstået andre perspektiver, og ideer til videre 

undersøgelse inden for det emne, der er undersøgt i den forgange opgave. Følgende afsnit vil 

forsøge at fremhæve nogle af de tanker, som vi har gjort os under udarbejdelsen af vores 

kandidatspeciale, men som vi har måtte sande ikke kunne anvendes inden for vores 

undersøgelsesdesign, eller videre forskning, der strækker sig ud over det problemfelt, som vi har 

anvendt i opgaven.  

 

For opgaven har vi udført en survey-undersøgelse, hvor vi har undersøgt et øjebliksbillede, da vi 

undersøgte studerendes holdning til problemfeltet på et specifikt tidspunkt. I udarbejdelsen af 

vores undersøgelse har vi flere gange tænkt, hvordan ovenstående undersøgelse kunne have set ud, 

hvis den i stedet for at være et survey-studie, derimod havde været en longitudinal-undersøgelse 

(Andersen, 2013). Altså et studie, hvor vi undersøgte ovenstående problemfelt, men over en 

længere tidsperiode. Som tidligere beskrevet, har vi grundet afleveringsfristen af indeværende 

kandidatspeciale ikke haft muligheden for at undersøge, hvorvidt studerendes holdning til 

samarbejdet med eksterne organisationer ændrede sig over tid. Vi er dog af den overbevisning, at 

en undersøgelse, der undersøger studerende på CBS’ holdning til samarbejdet med eksterne 

organisationer over tid, ville være spændende. Sker der et skift i de studerendes holdning til hver 

enkelte virksomhed over tid, alt efter den måde virksomheden opfører sig på i samfundet? 

Eksempelvis spørger vi, hvorvidt de studerende kunne forestille sig at arbejde i en af de ti 

Corporate Partnerships virksomheder, hvorfor det kunne være spændende at undersøge, om 

tendensen til de ti virksomheder ændre sig over tid. Ved indleveringdatoen for indeværende 

kandidatspeciale er der en del medieomtale af den mest populære virksomhed angivet i vores 

spørgeskemaundersøgelse, Novo Nordisk (Schrøder & Knudsen, 2019), hvorfor det kunne 

undersøges om populariteten ville ændre sig, i takt med udviklingen af en sådan sag.     

 

Vi mener også, at vores undersøgelse kunne bredes ud, så den ikke kun undersøgte CBS, men 

yderligere inddrog andre universiteter, såvel danske som internationale. Vi gjorde i vores 

spørgeskemaundersøgelse plads til, at studerende fra andre danske universiteter kunne svare, men 
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har ikke yderligere anvendt disse respondenters besvarelser udover til sammenligning. Vi mener 

dog, at det kunne være relevant enten at undersøge danske universiteter eller internationale 

business schools. Skulle man undersøge et sådant problemfelt kunne undersøgelsen inddrage 

isomorfisme som begreb. Ved udførelsen af en sådan undersøgelse ville man være i stand til at se 

forskellene imellem universiteterne, hvilket også kunne resultere i, at man kunne vurdere, hvilke  

at universiteterne der lykkedes bedst med det.  

 

Vi udførte vores spørgeskemaundersøgelse på dansk, hvilket naturligvis gjorde, at vi udelukkede 

de fleste internationale studerende. Her tænker vi ikke på udvekslingselever, men derimod på 

internationale studerende, der tager enten bacheloruddannelse, kandidatuddannelse eller begge 

dele, på danske universiteter. I forlængelse af ovenstående studie, hvor man kunne sammenligne 

universiteter, ville det være relevant at undersøge, om samarbejdet med eksterne organisationer 

var med til at skabe konkurrencemæssige fordele for pågældende universiteter. Det kunne tænkes, 

at det tætte samarbejde mellem universiteter og virksomheder kan være med til at tiltrække talenter 

indenfor de felter, som arbejdsmarkedet i de pågældende lande efterspørger. I Danmark har vi 

eksempelvis store medico- og energivirksomheder, hvilket i samarbejde med de danske 

universiteter kunne tiltrække individer, der har både interesse og talent inden for sådanne brancher.  
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10. Anerkendelse 
Som afslutning på vores kandidatspeciale og dermed de sidste fem år af vores atten år lange 

uddannelsesforløb vil vi gerne anerkende og takke, hvor det hører sig til.  

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til CBS og studierådet for HA(Kom.) samt 

Cand.merc.(kom). Vores fem på CBS har været givende, og vi er glade for både at have fået 

konkret teoretisk undervisning, men samtidig også have muligheden for arbejde med cases taget 

direkte fra erhvervslivet, som en konsekvens af det tætte samarbejde med eksterne organisationer. 

Undervisere og vejledere vi har mødt igennem vores uddannelse, har været både professionelle og 

imødekommende, samt givet plads til en vis frihed i den akademiske udfoldelse.  

Ydermere, skal der lyde en stor tak til CBS Wire, der, dagen efter deadline for vores 

kandidatspeciale, kan fejre 2-års fødselsdag. CBS Wire og de ansatte på avisen er med til at åbne 

op for relevante sager på CBS, og journalist Anne M. Lykkegaard var hjælpsom sparringspartner 

for os i løbet af specialets startfase.  

Dertil skal der også lyde en tak til vores vejleder Rasmus Windfeld, som helt tilbage fra 

undervisningen på vores bachelor har været et forbillede og sparringspartner, helt frem til 

afslutningen af dette speciale. 

Sidst, men ikke mindst, vi vil gerne takke de personer vi har mødt igennem vores studietid. Det 

brede netværk og personer vi har kunne diskutere vores skolegang med, har været udslagsgivende 

for, at vi fremadrettet vil anbefale folk at studere på CBS og også studere Erhvervsøkonomi og 

Virksomhedskommunikation.  
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Bilag 
Bilag 1 – Resultater spørgeskemaundersøgelse 

Studerer du eller har du studeret på en videregående uddannelse? 

 

*Ved videregående uddannelse forstås en heltids- eller deltidsuddannelse, som bygger 

oven på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. 

  

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer havde en indflydelse på dit valg af 

uddannelse - Jeg valgte uddannelse på grund af akademisk interesse 
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Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer havde en indflydelse på dit valg af 

uddannelse - Jeg valgte uddannelse på grund af fremtidig jobsikkerhed 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer havde en indflydelse på dit valg af 

uddannelse - Jeg valgte uddannelse på grund af muligheden for fremtidig høj løn 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer havde en indflydelse på dit valg af 

uddannelse - Jeg valgte uddannelse på grund af anbefalinger fra venner 
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Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer havde en indflydelse på dit valg af 

uddannelse - Jeg valgte uddannelse på grund af anbefalinger fra familie 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer havde en indflydelse på dit valg af 

uddannelse - Jeg valgte uddannelse på grund af uddannelsesinstitutionen samarbejde med 

eksterne organisationer                                                                                                                                                                          

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer havde en indflydelse på dit valg af 

uddannelse - Jeg valgte uddannelse på baggrund af uddannelsesinstitutionens omdømme 
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Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer kan være med til at sikre job efter endt 

uddannelse - Gode karakterer 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer kan være med til at sikre job efter endt 

uddannelse - Bredt netværk 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer kan være med til at sikre job efter endt 

uddannelse - Uddannelsesinstitutionens samarbejde med eksterne organisationer 
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Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer kan være med til at sikre job efter endt 

uddannelse - Uddannelsesinstitutionens omdømme 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer kan være med til at sikre job efter endt 

uddannelse - Erhvervserfaring 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående faktorer kan være med til at sikre job efter endt 

uddannelse - Udlandsophold 
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Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående kriterier er en forudsætning for et godt 

samarbejde til gavn for de studerende. - Samarbejdspartnere bør repræsentere flere 

brancher 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående kriterier er en forudsætning for et godt 

samarbejde til gavn for de studerende. - Samarbejdet bør fokusere på akademiske 

udfordringer 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående kriterier er en forudsætning for et godt 

samarbejde til gavn for de studerende. - Samarbejdet bør fokusere på jobmuligheder 

under uddannelse 
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Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående kriterier er en forudsætning for et godt 

samarbejde til gavn for de studerende. - Samarbejdet bør fokusere på jobmuligheder efter 

endt uddannelse 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående kriterier er en forudsætning for et godt 

samarbejde til gavn for de studerende. - Samarbejdet bør være med til at skabe cases, der 

er relevante for forskellige studieretninger 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående kriterier er en forudsætning for et godt 

samarbejde til gavn for de studerende. - Uddannelsesinstitutioner bør have klare 

retningslinjer for, hvad et samarbejde skal indebære 
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Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående kriterier er en forudsætning for et godt 

samarbejde til gavn for de studerende. - Samarbejdet bør kunne ophæves, såfremt der 

opstår uoverensstemmelse mellem parterne 

 

Du bedes vurdere, hvorvidt nedenstående kriterier er en forudsætning for et godt 

samarbejde til gavn for de studerende. - De studerende bør inddrages i valget af 

samarbejdspartnere 

 

Har du været tilmeldt en uddannelse på Copenhagen Business School? 

 

Har du benyttet følgende jobressourcer?  
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Hvilke af følgende virksomheder kunne du forestille dig at arbejde i?  

 

Hvilke faktorer er vigtige i dit valg af arbejdsgiver? 

 

Du kan maks. vælge 4 
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Køn 

 

Hvor bor du? 

 

Hvor gammel er du? 
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Nuværende primære beskæftigelse 

 

Overall Status 
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Bilag 2 – Interview 1 

Interview m. Janie Huus Tange (5/4/2019)   

William: Hej Janie. Du er Head of Partnerships her på CBS. Kan du kort fortælle hvad 

arbejdsdagen dækker over i den rolle?  

Janie: Jamen jeg er så heldig at jeg har 4,5 medarbejder der arbejder som det vi kalder Relations 

managers her i CBS business. Som betyder at de sådan er det formelle  bindeled mellem 

virksomheder – både dem vi allerede er partnere med og så virksomheden, altså CBS. Både på 

forskningsside, og på studiesiden og på studentersiden i virkeligheden. Så de er kontaktperson. For 

eksempel så er der én der er relations mananger for alle vores management consulting partnere, 

men så også de uddannelser som producerer flest kandidater, der får job som enten revisorer eller 

som management consultants. Så hun ligesom både kender forskningen og det institution der så er 

tilknyttet, forskningsmiljøet. Hun kender de studerende og uddannelserne, og så ved hun lidt mere 

hvad behovet er i de firmaer. Og det er sådan et godt eksempel på hvordan vi sådan prøver at koble 

de virksomheder vi ved de studerende er interesseret i, med de forskningsområder som forskerne 

også interesserer sig for, og så de 'pains'. Så vi prøver sådan set at forstå de 'pains' der er i begge 

lejre, for at bygge denne her bro. Og det er der så 4,5 af mine medarbejdere der gør, det meste af 

deres liv. Og dem har jeg så æren af at prøve at styre, sammen med... det skal jo helst passe ind i 

resten af CBS Erhvervs' arbejde, som jo også handler om at aktivere vores tidligere studerende på 

alle mulige måder - altså vores alumner, i Advisory boards og i alle mulige former for paneler, 

hvor vi lige som får praksis helt ind i huset, når vi skal produktudvikle uddannelserne og når der 

skal scopes forskningsprojekter og sådan noget. Så for at det bliver så relevant som muligt, de 

kommer og holder gæsteforelæsninger på de forskellige studier. For eksempel har vi 

mentorprogrammer, vi laver den karriererådgivning, som I måske ser nede i forhallen når I går 

forbi?   

William: Ja.  



   

 

   

  Side 119 af 138 

 

Janie: Hvor enten virksomheder kommer og fortæller hvordan man laver et godt CV, eller hvordan 

man optimerer sin LinkedIn. Vi arbejder også med fagforeningerne og sådan noget, så alle de her 

relationer vi har, har så en kontaktperson. Jeg er så ansvarlig for vores corporate partner program, 

som jo består af vores samarbejde med henholdsvis nogle strategiske partnere, som er dem der 

allerede lægger ret meget - både penge og energi i virksomheden, i organisationen. Det kan være 

de virksomheder, som er CEMS partnere. Jeg ved ikke om I kender CEMS programmet...?   

William: Jooo, det er noget der en del af nogle uddannelser?   

Janie: En internationl double degree programme, hvor hvert land har to corporate partners og de 

to corporate partners der er i Danmark, og så også det vi kalder corporate partner på CBS. Det kan 

være dem der stiller med en case i week 9, til Case Competition. De lægger også rimelig mange 

penge og et stort commitment. De er også corporate partner. Der kan være nogle der betaler for et 

professorat - de bliver også corporate partners. Det er ikke noget man sådan kan sige; "jeg vil gerne 

være corporate partner, her er 100.000 kr.". Der skal man ligesom involvere sig i en konference 

eller i et forskningsprojekt, eller et professorat, eller som corporate partner for CEMS eller at lægge 

case til Case Competition - så kan man blive Corporate Partner. Så er der den største gruppe af 

partnere, som er dem vi kalder Collaboration partners. Det er primært virksomheder stadigvæk, 

som vil lave employer branding. De vil have fat i jer. De kommer til Career Fair, de har en stand 

nede i forhallen, de holder workshops og alle sådan nogle ting. Øhhm... og vi vil jo gerne engagere 

dem noget mere, så det ikke bare er sådan noget med at de kommer og siger "Vi vil gerne have 

adgang til jeres bedste Kom. studerende, og dem vil vi invitere ind i virksomheden og spise en 

middag, for dem mangler vi". Så det sådan mere brobyggende i forhold til at man ikke bare kan 

købe sig til employer branding her, men at man rent faktisk skal investere noget tid - man skal 

sende nogle af sine folk ud og undervise på nogle af jeres bachelorer eller hvad det nu kan være. 

Så dem prøver vi ligesom og få lidt mere engageret end det har været tidligere, så det ikke bare er 

at få lov at stå og råbe højt nede i forhallen, men at der rent faktisk er noget samarbejde i det. Og 

så har vi, som noget relativt nyt, en gruppe af små- og mellemstore virksomheder, som vi kalder 

Growth partnerskaber, hvor at virksomheder der måske ikke er vant til at ansætte akademikere. 

Det kan være de er en lille virksomhed, som måske skal ansætte deres første akademiker. Det kan 
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være det er en start-up. Ihvertfald en mindre virksomhed, enten i alder eller i størrelse, som godt 

kunne tænke sig noget hjælp til "jamen hvordan får vi det der CBS ind under huden.". Og dem 

laver vi så nogle andre aktiviteter med. For eksempel har vi her i maj måned, som er noget nyt, 

som vi kalder match night  - det ved jeg ikke om I så i tirsdags? Der havde vi consulting night, 

hvor alle konsulentfirmaerne er her, og 600 studerende der kommer og gerne vil være konsulenter. 

I næste måned har vi så en match night, hvor nogle af de små- og mellemstore virksomheder 

kommer og pitcher nogle jobs, hvor de studerende så... det bliver så en slags Job Fair, men de kan 

ikke komme, med mindre de har nogle stillinger, så det er ligesom det der er. Og vi prøver at lave 

noget, så kan man få noget pitching af træning og sådan noget. Så vi prøver at lave nogle 

aktiviteter, som også tilfredsstiller dem, og det er så mit ansvar at vi strategisk set hænger det op 

på en CBS-knage - altså at det passer ind i CBS' overordnede strategi og at vi når vores mål. Og 

der bruger jeg så mange af de her medarbejdere til.   

Ja, så det er altså mit job.   

William: Spændende! Nu nævner du selv, at der er mange forskellige - der er growth partners, 

collaboration partners, og vi har været inde og se på brochuren. Hvordan vælger I de her 

virksomheder?   

Janie: Altså hvis vi har et lead, hvis der er nogen der skriver "vi vil gerne lege med jer" - for 

eksempel. Sådan er det jo nogle gange. Så går vi ind og kigger på øhmm.. Lad os tage et møde. Så 

snakker vi med dem om hvad det er for nogle udfordringer det er de har. Hvis de siger "vi vil gerne 

ud og lære jeres studerende bedre at kende. Vi vil faktisk gerne have nogle studerende til at komme 

og skrive speciale i vores virksomhed." Eller "de må skrive deres bachelorprojekt hos os." Eller 

"vi vil gerne oprette en studentermedhjælper stilling." Eller "Vi kunne godt tænke os at komme ud 

med nogle af vores folk, og holde nogle gæsteforelæsninger ude på fagene." Eller "vi kunne godt 

tænke os at møde nogle af jeres forskere". Jamen det ville vi nok sige er et Collaboration 

partnerskab, fordi det er her hvor vi kan se at der er noget mutual benefit her, i forhold til og få 

noget ud af et eller andet samarbejde, og vi har nogle produkter kan man sige - nogle aktiviteter 

der allerede passer ind. Hvis det er en større virksomheder, som "vi vil gerne lægge 200.000 kroner 

til et professorat. Vi vil gerne have et meget, meget tæt samarbejde med digitaliserings instituttet, 
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fordi vi gerne vil lave forskningsprojekt om IoT eller et eller andet, og vi vil gerne sponsorere dem 

med et tre-årigt professorat, og et par PhD stillinger", så er det jo lidt mere end det ik'. Så bliver 

det meget tættere og meget dybere, og sådan set lidt uden om os, fordi det kommer til at handle 

om et dedikeret projekt ovre på digitaliseringen. Der vil vi så sige, jamen hvis I gør det, så bliver 

I corporate partner og får navn på et auditorium. Det er så en del af den pakke kan man sige.   

Så der er klart differentieret outcome i forhold til hvad man betaler. Altså man betaler jo både med 

beløb - de der 30.000 kr, de giver et collaboration partner. Det er jo primært for en lille bitte smule 

løn til vores administrative medarbejdere, og så produktionen af et logo der skal sættes op og der 

skal produceres en brochure og sådan noget. Så det er ikke noget CBS lever af, men vi skal jo ikke 

bruge de penge, som vi skal bruge på jer og jeres uddannelse, til at sætte skilte op for KPMG. Altså 

det giver jo ikke nogen mening... Så der skal ligesom lægges lidt penge til de her administrative 

omkostninger, sådan så at vi kan bruge vores offentlige midler til forskning og uddannelse, sådan 

som det er meningen vi skal. Så på den måde er det jo ikke en cash cow, men det er jo noget vi gør 

fordi vi kan se det giver mening at invitere erhvervslivet ind i vores verden. Øhhh... og får at I kan 

komme ind i deres verden, sådan så det ikke er et stort hav der mellem at tage en uddannelse her 

og så komme ud i en virksomhed. Der vil vi gerne have endnu flere måder at man kan teste, man 

kan stikke en tå i vandet, inden at man kommer derud. Og også at de ved mere hvad de kan 

forvente. For eksempel, vi har så mange uddannelser. Hvordan får vi virksomhederne forberedt på 

hvad er forskellen på en Ha(kom.) og en BA KOM. Hvis de selv er en eller anden type, så 

rekrutterer de sådan nogle typer ik'. Så for at undgå at dem der sidder i en HR stillinger - det kan 

være en Cand.Merc. HR, jamen så vil de gerne Cand.Merc. HR folk, fordi det er det de ved hvad 

er. Vi har også en opgave i at sende jer ud i virksomhederne, så de får en forståelse af hvad det er 

I kan. Fordi det har de rigtig, rigtig svært ved. Så det prøver vi at finde en masse måder at gøre 

på.   

William: Hvad så i forhold til når I så... Altså en ting er nogle af dem der opsøger skolen, og I har 

sikkert også nogle af dem der har været her i mange år. Nu er det selvfølgelig jer der sidder her 

med Business relations, men er der nogen som er med inde over processen for at vælge 

virksomheder?   
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Janie: Jamen vi har vores direktør Louise Seest. Hun holder ugentlige møder, både med rektor, de 

to dekaner, administrationschefen. Så hun bliver selvfølgelig hørt når de nu skal til at lave ny 

strategi, så er der en masse processer, hvor hun kommer med input. Hvordan er det erhvervslivet 

ser ud, og hvad er det vi mangler, og hvor er vores pin points i forhold til jer, og afsætning af jer. 

Og de internationale studerende, hvorfor kan vi ikke komme af med dem. Der er sådan en masse 

issues, som hun putter i gryden når de går igang med at koge den der nye strategi op. Og når den 

så er færdig - vi kan jo allerede se nu, at det her med det øgede samarbejde med erhvervslivet er 

jo en del af vores nuværende strategi, og lur mig om det også bliver ved med at være det, fordi det 

har det været i 100 år. Så det bliver det nok ved med.  

Så går vi jo så ind og ser, hvordan kan vi så understøtte det bedst, og så er det jo vores opgave som 

team, som enhed under rektor, at gå ud sige; jamen hvor er det, at problemerne er henne. Er der 

nogle områder, hvor vi har svært ved at afsætte vores kandidater. Er der en grund til det? Er det 

fordi det er en dårlig uddannelse eller er det fordi virksomheden ikke er parat til at ansætte dem? 

Og det prøver vi jo så at finde ud af sammen med dygtige kollegaer rundt omkring. Vi hører for 

eksempel fra de studerende fra jeres fag; "Hvorfor er der kun sådan nogle consulting partners? 

Hvorfor er der ikke noget for os, når vi kommer på Career Fair - det er alt sammen FMCG og det 

er strategy og det er supply chain. Der er sgu ikke noget kommunikation". Jamen så går vi ud og 

siger når vi skal lave vores cold calls, her med at finde ud af new business - hvem skal vi hive fat. 

Der har vi for eksempel her i foråret hevet fat i fem forskellige kommunikationskonsulent firmaer 

- store danske konsulentfirmaer, for at se, skal vi ikke lave noget med dem?   

Vi har både Ha(kom) og vi har også stadigvæk nogle af de gamle, kan man sige, 

kommunikationsstuderende ovre i Dalgas Have. Altså vi har faktisk et marked, med nogle unge 

mennesker, som vi ikke tidligere måske har pushet så hårdt ude i erhvervslivet og har lyttet til, så 

vi har fat i Implement, Advice og sådan nogle typer af virksomheder, som er mere Kom-agtige i 

forhold til... og ser om vi kan lavet et eller andet form for samarbejde.   

Vi understøtter ComCaseCompetition for eksempel også, fordi vi synes det er vigtigt at det hele 

det ikke bare er statistik og revision på stedet her, ik'?   
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Samtidig lytter vi jo så også når virksomhederne siger "Vi har brug for mere dit eller mere dat", 

men vi prøver jo altid og og.... Vores helt store mission i de her år er jo få aktiveret nogle af de her 

små- og mellemstore virksomheder, og få dem til at ansætte nogle flere akademikere. Der bliver 

produceret dobbelt så mange akademikere, som der gjorde for 30 år siden, og der er rigtig mange 

af de virksomheder stadig tænker "narrhh det orker vi sgu nok ikke.".   

Jamen er det bachelorer de skal have? Vi tror faktisk, og det tror rektor også at de næste fem-ti år, 

deres bliver vores branche disruptet på en eller anden måde. Det der med de der gammeldags 

universiteter med en bacheloruddannelse og en kandidat uddannelse. Det kan godt være det løb er 

lidt kørt. Vi snakker livslang læring. Man skal have lov at stoppe, men der skal virksomhederne jo 

også aftage dem! Så hvis vi har en strategi, der siger vi gerne vil af med vores studerende efter en 

bachelor, jamen så skal vi også have erhvervslivet med. Og det er så der at vi bliver aktiveret. Hvis 

vi får at vide om fire måneder, at vi skal simpelthen have flere bachelorer i job, jamen så er det vi 

går igang med.   

William: Så er det der I lægger fokus?   

Janie: Ja.   

William: Der har jo så lige været det med, at der er 100 firmaer der fælles har underskrevet at 

man vil støtte om Tommy Ahlers' forslag med at man skal give retskrav over flere år, så man kan 

få nogle bachelorer ud.   

Janie: Ja, og det er jo blandt andet det vi hjælper med. Fordi så vil vi jo med det samme gå i gang 

med at finde en masse virksomheder, som ville have glæde af en bachelor. Og det er jo netop de 

små- og mellemstore virksomheder. Så ville vi hive fat i vores growth partners, og det er faktisk 

det vi gør på den der Match Night, og siger "kom nu ind! Og der kommer også bachelor studerende. 

Se om I ikke kan pitch nogle af jeres jobs. De behøver ikke at være så kloge, at de kan undvære 

hovedet. I kan godt få nogen som er 21 og som ikke er helt bagt færdig, men som I kan bage 

færdige."  
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Det behøver ikke at være en kandidat vel, men vi kan ikke afsætte dem før virksomhederne 

begynder at ansætte dem. Vi kan jo ikke sige til jer, at I bare skal stoppe efter jeres bachelor, når 

vi ved der ikke er et arbejdsmarked. Så det er sådan noget der bliver bygget sammen med 

erhvervslivet. Men det er det den her enhed også bliver brugt til, og det er der hvor mit ansvar er 

hele tiden at sørge for at det er de rigtige virksomheder vi er partnere med.   

Så den anden halvdel er, at problematikken er selvfølgelig at vi så har nogle partnere, og sådan er 

det jo i alle livets forhold, som så pludselig ikke passer så godt sammen med os længere. Det har 

der jo været massere af eksempler på her det sidste års tid. Jeg kan nævne British American 

Tobacco, Falck og Advice, ja alt muligt ik.   

Der har vi så et udvalg på CBS, hvor der både sidder en studerende, der sidder nogle TAP'er, nogle 

VIP'er, som vi kan bruge som sådan en form for 'sounding board' fordi det er jo ikke mig der har 

en eller anden fiks ide om at nu skal vi skal have Falck som partner. Vi går ind og kigger på... Jeg 

kigger stadig på Danske Bank, de er blevet anklaget for noget. Problemet er at de er den største 

aftager af vores kandidater. Hvis man går ind på LinkedIn, der kan man se at det er Danske Bank, 

det er Nordea - de kommer lige om lidt ik - og så er det os selv, og så kan ikke rigtig huske hvem 

den næste er.   

William: Novo ligger vist også deroppe ad?   

Janie: Ja, men altså... Så vi  kan heller ikke negligere. Ups! Nu er der måske nogen ude i marken 

der har lavet et eller andet lort i Danske Bank, og der er sikkert en leder og fire medarbejdere der 

har fucked up, og så renouner vi dem fuldstændig. Vi har 2000 alumner ansat i Danske Bank. Vi 

kan jo ikke bare sige; "Nå nu må I ikke være partnere mere.". Vi overholder... Eller vi holder os 

hele tiden til reglerne. Hvis FN siger at British American Tobacco er no-go, så er det også no-go 

for os, men så længe at Danske Bank aftager vores kandidater - det er en gyldig virksomhed, de 

har ikke et ulovligt produkt. Jamen så er de ok! Men vi har ikke noget... Altså dirty weapons, porno 

og gaming og sådan noget. Jamen det ved vi, det vil vi aldrig sige ja til. Og jeg vil sige hver måned, 

der får henvendelser fra virksomheder der gerne vil legitimisere sig selv ved at blive partnere med 

os, hvor vi må gå ind og sige som det er nu - det kan være dårlig presse, det kan være anklager om 
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alt mulig - hvor vi lige som vurderer at det ikke er det rigtige fit, fordi det handler om jer og det 

handler om vores forskere. Vi kan ikke bare smide tøjet for hvem som helst, og så sige "jamen 

bare vi får penge i kassen, så bliver I partnere.".  

Tit og ofte, så tester vi dem af på Career Fair - det er også der, der har været mest ballade hos mig 

og sådan noget. At samme uge hvor Falck og Advice kom I problemer...   

William: Ja vi var faktisk selv forbi deres stand dernede.  

Janie: ... og ja vi havde en kontrakt. Vi har en kontrakt med Falck. Den er der ikke nogen der har 

misligholdt. Vi kan ikke opsige kontrakt altså om mandagen, dagen før at de skal stå på Career 

Fair. De er blevet anklaget for noget, men de er jo ikke blevet dømt. Så altså vi gør ikke noget i 

panik, så tager vi beslutningen senere - det gjorde vi også med Danske Bank, det gjorde vi i 

virkeligheden også med British American Tobacco. Der går noget tid fordi vi skal være sikker på 

at vi gør det rigtige, men det er klart hvis vi starter ikke op med et firma, som enten ikke behandler 

deres medarbejdere ordentligt eller ikke er relevante for jer. Hvis de ikke ansætter kandidater eller 

har folk ansat som bruger vores forskning, så har det ikke nogen interesse. Altså vi har 

henvendelser fra firmaer der siger "Hey må vi ikke..." Fordi det er sgu ret billigt for at blive 

legitime ik'?  

Altså hvis man skal ned på væggen, så skal stadig lægge et par hundrede tusinde, men altså det 

kan være nogen der har massere af penge, men der har vi altså ret til at sige "det passer ikke, vi 

har vores kriterier.". Det er, at det skal være relevant for jer, og at det skal være godt fit for CBS, 

og de skal selvfølgelig... hvad hedder det..  

Og vi kigger jo også på - vi kan ikke have 500 partnere, men vi vil gerne have repræsentation fra 

både revisionsfirmaer, management consulting, FMCG, energi, Pharma, transport øhhmm... 

medie. Altså vi vil gerne hele vejen rundt, sådan så at der er en wide variety. Vi vil gerne have 

nogle store virksomheder. Vi vil gerne nogle små- og mellemstore virksomheder. Vi vil gerne have 

nogle der rekrutterer her i landet. Altså vi har også haft udenlandske firmaer, hvor vi siger "Der er 

er ikke nogen der kender jer, I ansætter ikke i Danmark.". Ikke fordi... Vi vil jo også gerne have at 
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I søger job i udlandet, men det skal på en eller anden måde give mening. Der skal være et kontor 

her.   

William: Nu nævner du selv, der var både det her udvalg hvor der sidder en studerende i, og I går 

også ud og forhører jer lidt hvad det er de studerende siger, og det skal også være relevant for os. 

Er de studerende med inde over processen, andet end den person der sidder i udvalget?  

Janie: Altså vi har jo... øhhhmm... kvartalsmøder med formandsskabet i CBS Students. Og dem 

hører vi mere og mere, når der er issues. Der kan være noget om de der 'karakter e-mails', der også 

var noget ballade med på et tidspunkt, at der var nogle studerende... Eller I får jo alle sammen de 

der mails, som virksomheder har købt sig til, hvor der var noget med at man kunne kun komme 

med til det der event, hvis man havde et bestemt karaktergennemsnit. Det var der så nogen der 

blev fornærmede over, hvor jeg tænker "okay, sådan er det jo også når man søger job?!". Altså 

man er jo ikke berettiget til at få et job. Nogle gange når vi sender folk på udveksling faktisk, så 

kigger vi også på karakterer. Det gør de også ude i virksomheder - "What a surprise!". Men det var 

det altså nogen det var faldet for brystet, blandt andet også Students, som gerne ville have at det 

ikke stod der. Jamen fint nok, så tilpasser vi vores e-mails, så sådan hvordan virksomhederne de 

udvælger, det må de selv om, men i vores - altså det er jo os der sender mailsene ud - vi sælger jo 

ikke jeres e-mailadresser. Der står der ikke noget om hvordan de har tænkt sig at udvælge, og det 

er på baggrund af det ene, eller det andet eller det tredje. Nu er det så bare, man må gå ind her og 

se hvad kravene er, og når man så går ind, kan man se at man skal have over 9,5 i snit - og det er 

så ude af vores hænder. Men sådan nogle issues, dem tager vi med de studerende. Vi laminerer 

stort set ingenting, forstået på den måde at vi tilpasser hele tiden, altså hvis der er noget som ikke 

fungerer så kigger vi på det. Vi bruger faktisk rimelig meget tid sammen med Kammeradvokaten, 

for at finde ud af at om det er lovligt det vi gør og det vi ikke gør. Lige så snart man begynder at 

samarbejde med private virksomheder, så er der en masse i forhold til konkurrencelovgivning, 

hvor vi bliver nød til at overholde nogle regler - det skal eksempelvis være gennemsigtigt hvad 

man får for pengene. Folk skal ikke kunne få det samme andre steder til en mindre penge, og... I 

kender jo selv reglerne.   
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Så der er også en masse af sådan noget, men vi kan ikke lave due diligence på alle de virksomheder 

vi arbejder sammen med. Også fordi det er jo kun en brøkdel af CBS' samarbejde, som ligger hos 

os. Der er jo masser af institutter, studier og studenterforeninger og alt muligt, der har andre 

samarbejder, der ikke kører igennem os, som ved gud ikke overholder reglerne!   

William: Men der er ikke nogle guidelines for det? Altså fra CBS, hvad er regelsættet der? Som 

du selv siger, hvis nogen træder ved siden af...?   

Janie: Jaaa, men deeet... Altså nogle gange opdager man det jo heller ikke rigtigt og prøv at kig 

ved studiestart, hvor mange studier der laver en deal med et eller andet... Finansforbundet de 

kommer med to kasser RedBull og så får de lov at stå ude på græsplænen i en hel uge. Altså det er 

virkelig ikke lovligt! Fordi det er nemlig slet ikke gennemsigtigt, fordi ingen ved hvor meget de 

har givet, og hvis Djøf kommer siger til mig "undskyld, men hvorfor står de derude? Det vil vi 

også gerne.". Så må jeg jo sige "jamen det er ikke min ball park - det kan jeg ikke sælge til dig.".   

Så der er også lidt forskel i hvordan vi gør det, men det er klart at de formelle partnerskaber skal 

være i orden. Og selvfølgelig kigger vi på hvad det er for nogle typer af virksomheder. Vi laver 

også en form for let Due Dilligence. Vi går ind og ser, har der været nogle sager, er de blevet dømt 

for noget. Hvad siger aviserne om dem og sådan nogle ting. Hvis ikke vi kender dem, går ind og 

ser hvor... Det kan man jo gøre på LinkedIn efterhånden - hvor stor er deres gennemstrømning af 

medarbejdere, hvor gammel er virksomheden, hvem ejer den, har de haft overskud. Bare for at se 

om det er et Sound Company.   

William; Så altså de studerende er med inde over når I udvælger? Altså nu er det jo ikke fordi der 

er kæmpe udskift, men der er de her Growth Partners som der kommer lidt flere ind af...  

Janie: Jaaa altså jeg ville jo tage imod med kyshånd, hvis studenter - altså vi arbejdere mere og 

mere sammen med studenterforeningerne, også i forhold til at afholde events her - at de så får 

kontakten til virksomhederne, fordi vi har jo ikke så meget ud af dem. Kontakten mellem 

virksomheden og studenterorganisationen, hvis de kan lave noget sammen, så skal de jo gøre det. 

Meeeen... Og altså det her Counsil vi har, hvor vi så kan addressere nogle af de her sværere sager. 
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Som sagt, vi har lige haft tre sager med virksomheder der gerne vil være partnere - der kører vi det 

lige forbi det her Counsil, hvor der også sidder en studerende, for lige at høre hvad synes de.   

William: Hvem repræsenterer eller den studerende sidder for? Jeg tænker mere om man går og 

får de studerendes meninger og holdninger med i forhold til virksomhederne?   

Janie: Nej det kan vi jo ikke hver gang. Jeg ville jo bare ønske at de sagde hvad de synes, hvis de 

havde et eller andet issue, og så kom til os og sagde det. Fordi at det er svært nok at få den 

studenterrepræsentant til at komme til møderne...  

Jeg oplever ikke der er den store interesse. Eller jo - sådan er det jo altid - når der er problemer så 

er der jo stor interesse, men ikke det daglige er der ikke så stor interesse.  

William: Så der er ikke på den måde så stor sparring i det?    

Janie: Nej altså det er nogle fede møder, men desværre har der ikke været nogle studerende med 

til de møder jeg har været med til, men de har jo mulighed for at melde ind på e-mail. Altså de ved 

godt, de får et brief på hvad er det for en virksomhed, hvad er vores bekymring, og så kan de så 

komme med deres holdninger "jamen vi har ikke nogen problemer med den virksomhed". Og vi 

har en professor der ved en masse om etik, og han siger sådan og sådan og sådan. En der er vores 

administrative medarbejder, som sidder ret højt oppe, og arbejder med uddannelsesudvikling, så 

det er jo... På en eller måde bliver vi jo nød til at se hinanden og sige "jeg gider sgu ikke tage de 

her beslutninger alene", fordi jeg kan jo godt... jeg synes for eksempel British American Tobacco 

er en skide god ide, fordi jeg synes det er en super interessant case for jer som studerende. Hvordan 

markedsfører man noget man ikke må markedsføre?   

Men jeg kan jo selvfølgelig også godt se, og når alle andre opsiger partnerskabet med de her 

virksomheder, så bliver vi jo selvfølgelig også nød til at gøre det. Så der følger vi det de andre gør, 

men altså som virksomhed... Så længe at, altså det er lovlig at ryge! Det var jo noget andet hvis de 

producerede ecstasy eller sådan noget... Men altså det virker også lidt dobbeltmoralsk nogen 

gange. Det er en lovlig branche, men nogen synes bare ikke det er fedt. Sååå der er en masse etik 

i det.  
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William: Men hvordan, i forhold til hvordan de studerende ser partnerskaberne? Du snakker de 

selv om etik, og der er forskellige udbud og flere forskellige brancher I prøver at ramme - hvordan 

tror I de studerer ser det?    

Janie: Jamen jeg tror faktisk at de studerende her er glade for at virksomhederne er inde over. På 

den ene side vil jeg sige, at vi passer rigtig meget på vores studerende. Hvis ikke vi var her, ville 

det være et cirkus nede i forhallen hver dag, med folk der stod og solgte abonnementer, gratis kaffe 

og nøgleringe og jeg ved ikke hvad. Og I ville ikke kunne gå fra jeres cykler og ind på biblioteket, 

uden at blive hustlet som om det var et eller andet fair nede i Mellemøsten eller et eller andet. I 

ville simpelthen få stukket ting i hovedet non-stop. Og det er der jo regler imod, de virksomheder 

vi har som partnere, de må gerne komme på campus og fortælle om deres karrieremuligheder. De 

må ikke komme og fortælle om deres produkter. De har ikke lov at lave product placement på 

campus. Det kan de så gøre nogle gange gennem studenterorganisationer, og det er desværre ude 

af mine hænder. Fordi det er den regel vi har, de må gerne komme og fortælle om deres 

karrieremulighed, men de må ikke komme og fortælle om deres produkter. Så når der er Career 

Fair, må ligesom heller ikke stå at vise...   

William: Hvad de har i porteføljen?   

Janie: Ja, og stå at lave smagsprøver eller hvad det nu kunne være. Det har Carlsberg så fået lov 

til ved flere lejligheder, og det kan man så diskutere, men det er så også noget kan man sige - vi 

bliver også nød til at have noget gråzone - det er jo noget der er i jeres interesse, men hvis I skulle 

sige nej til Børsen abonnement hver morgen når I kom, og forsikringstilbud fra et eller andet 

forsikringsselskab og sådan noget. Altså når virksomheder henvender sig til os, for at sælge 

produkter til jer, så siger vi nej! Hvis de kommer til os, fordi de gerne vil fortælle jer om de jobs 

og de karrieremuligheder de har i deres virksomhed, så siger vi ja.   

William: Tror du at det har? Eller hvilken effekt tror du det har på folks valg af uddannelse? Med 

at der sådan er partnerskaber  
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Janie: Vi ved jo fra undersøgelser gennem de sidste 30 år, at når vi spørger jer og alumnerne, 

"Nævn tre ting der karakteriserer en CBS uddannelse.".   

Så siger man partnerskab med erhvervslivet, internationalisering og så det her med at kombinere 

teori og praksis. Så vi ved det er en stor del. Der har jo været sådan en joke, hvor at hvis folk gerne 

vil gå i dybden, tager de på Københavns Universitet, og hvis de gerne vil have et job bagefter, så 

kommer I her. Altså du ved, der har været den der med at man ved sgu lidt at man er lidt mere 

employable når man er her, og det er jo også fordi mange af jer har job. Altså det der med... Jeg er 

selv uddannet på universitet. Det er der sgu da ikke en kæft der bekymrer sig om, om jeg har et 

studierelevant job. Altså det er jo sådan, at når du bliver færdig så kan du gå i gang med at søge 

arbejde. Vi siger til jer på sjette semester, at nu skal du til at komme igang - det der job nede på 

tanken, det er altså slut nu. I skal simpelthen til at finde noget der er relevant, fordi ellers så er 

chancen for at gå direkte i job, bliver mindre og mindre for hvert semester der går, hvor I har et 

irrelevant studiejob. Så på den måde tror jeg, og det går jeg ud fra at da I startede, der vidste I vel 

også godt at det var tættere på erhvervslivet, det I gjorde her, end det var på Universitet?   

Nino: Det var derfor jeg valgte, så joo det var der ingen tvivl om.  

Janie: Ja, så på den måde synes jeg vi bekræfter at I er populære, og at erhvervslivet gerne vil 

ansætte jer, men det gør vi jo også ved at invitere dem ind. Det gør vi på den anden side - på den 

anden side passer vi også rigtig meget på jer, for hvis vi ikke gjorde det, ville I blive overrendt af 

alt mulig. Bare for at tage et eksempel, som er vores egen kandidater, som tænker "Hey nu vil jeg 

lave en startup, hvad skal vi finde på?". To eksempler; det ene er manuduktion. "Jeg kan huske 

dengang jeg læste på HA, der var det skide besværligt at tage den der eksamen. Skal vi ikke lave 

et kursus, og så tage 1000 kroner for det og så ligesom skræmme til at de består ikke den der 

eksamen, hvis det ikke tager det her manuduktion."  

Og det er meget udbredt! Dem lader vi jo ikke reklamere på campus. Jeg synes det er pisse 

umoralsk. Jeg synes sgu ikke det er i orden at underminere - vi har faktisk en uddannelse, vi har 

faktisk tilrettelagt den efter, hvis man kommer til undervisningen, man læser sit pensum, så kan 

man også bestå eksamen. Men de bruger frygt til at få jer til at betale 1000-1500 kroner ekstra per 
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fag, for at være sikre på at bestå eksamen. Altså det er jo sådan noget der er direkte undergravende 

for vores, så dem har vi sagt - altså vi kan jo ikke styre hvad de laver, for det er heller ikke ulovligt, 

men de skal ikke reklamere for det her. De skal ikke lægge sedler for det inde i 

undervisningslokalerne, og ligesom få folk til at tro, at de bliver nød til at betale det der for at bestå 

deres eksamener. Den anden del; der er også et firma nu, som lever af at skrive kvote 2 ansøgninger 

til ansøgere, til universiteterne. Så de har en algoritme. De har været inde og kigge på alle de 

ansøgninger der er blevet - det er sådan noget I kan interessere jer for. Så beder de om aktindsigt, 

for det kan man godt i Danmark, så kan de få lov til at se alle de motiverede ansøgninger, så laver 

de sådan en kodning af dem - en eller anden content analysis - og så koder de ordene og putter det 

hele ned i en algoritme, og så kan de zoome ind på den og den uddannelse, så skal ansøgningen se 

sådan her ud.   

William: Jeg havde faktisk godt se lidt om det på DR3 eller TV2...   

Janie: Og det er så herude. Og jeg tænker, de er entreprenante og sådan noget, men det er faktisk 

også noget der undergraver... Og dem har vi faktisk sagt til nej at blive partnere med. Fordi jeg 

synes ikke det er... Vi har ikke lyst til at vi på den ene side har nogle regler, der sidder nogle 

mennsker og der er nogle studerende der skal kunne søge. Altså vi optager dem jo fordi de selv 

kan finde ud af at skrive en kvote 2 ansøgning. Det der med at man kan få andre til, det tvinger os 

jo bare til at lave systemet om. Så bliver det nød til at være en samtale, altså... Så hver gang vi 

bliver disruptet, så bliver vi nød til at lave vores forretningsgange om, men de ved jo godt det tager 

fem år inden vi har det her på plads. Det skal jo igennem alt mulig lovgivning og sådan noget. Men 

sådan nogle typer af virksomheder, der vælger vi simpelthen - også for at passe på jer også - fordi 

det der jo sker, når vi optager en masse studerende, som i virkeligheden ikke har skrevet deres 

egen ansøgning, så falder kvaliteten og niveauet af uddannelserne, og så skal I ud og konkurrere 

og sidder virksomhederne og siger "Ej, jeg gider sgu ikke tage dem der, fra det der Ha(kom), fordi 

de kan ikke en skid. Det ser ud som om de kan en masse på deres eksamensbevis, men når de så 

kommer herud, kan de faktisk ikke noget. Dem gider vi ikke at have.".   

Så det er jo dem der snyder, som ødelægger det for dem der ikke snyder. På den måde passer vi jo 

også på jer.   
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William: Jeg hæftede mig ved at du før sagde, at I på 6. semester begynder at tænke i at vi nu skal 

ud og have de her jobs. Vi får jo samtidig at vide på nogle af studierne, at det her er et 

fuldtidsstudie, og at der stort set ikke er tid til jobs ved siden af.   

På den ene side vil I have os ud i jobs, men I vil også gerne have os gennem uddannelsen. Hvilket 

parti tager man for de studerende?   

Janie: Jamen altså for eksempel siger vi til virksomhederne, også når de slår jobs op på Careergate, 

som er et samarbejde vi har indgået med Graduateland, hvor virksomheder kan slå stillinger op og 

I kan ind og søge i den der database. Jeg ved ikke om I kender den?   

Nino: Jeg fik faktisk mit job derigennem - hos en partnerships virksomheds!   

Janie: Ja, så det bliver brugt. Og der siger vi til virksomhederne, at det maks må være 10-15 timer 

om ugen. Så vi opfordrer faktisk virksomhederne til kun at ansætte jer 10-15 timer om ugen. Vi 

også at man godt kan arbejde mere som fuldtidsstuderende. Det har man gjort i 50 års tror jeg. Det 

har vi alle sammen prøvet. Man bliver måske også endda lidt bedre. Altså man gør det jo i sin 

fritid, sååå... Selvfølgelig kan man præstere godt på sit studie, selvom man arbejder en 10-15 timer 

om ugen på sit studie. Det gjorde I jo også i gymnasiet? Det er jo også et fuldtidsstudie.   

Så på den måde kan man sige, nej jeg synes ikke vi undergraver vores egen 

uddannelsesprogrammer, fordi vi har faktisk større forventninger til - vi forventer ikke I har familie 

og børn, og rengøring af store huse oppe i Nordsjælland, som I skal bruge jeres fritid på. 

Selvfølgelig skal I kunne drikke en øl i Nexus, og det skal jeg hilse og sige folk gør hver dag haha! 

Men selvfølgelig kan I finde ud at tage et fuldtidsstudie og arbejde 10-15 timer om ugen. Altså og 

I bliver faktisk bedre af det. Jeg tror at man hele tiden bliver bedre af hele tiden at kunne teste 

nogle af sine ting. Vi er jo selv storforbrugere af studentermedhjælpere her. Vi giver dem masser 

af frihed - de må arbejde aften og weekend, hvis det passer ind i jobbet. Vi kan jo mærke at de 

bedre og bedre for hver måned de er her. Så det tror jeg godt jeg kan stå på mål for, men vi siger 

selvfølgelig til virksomhederne, at de ikke må øve rovdrift på jer. Og det er ikke kun i forhold til 

SU - vi kan jo godt se at der nogle studier, hvor virksomhederne gerne vil plukke folk og give dem 



   

 

   

  Side 133 af 138 

 

fuldtidstilbud, men heldigvis ved jeg også fra rigtig mange studerende at de siger nej. De finder jo 

ret hurtigt ud af "okay jeg er meget efterspurgt, men vil faktisk gerne have min 

kandidatuddannelse.".    

William: Der er jo selvfølgelig hele tiden den der balance af hvad man skal gøre. Man kører gerne 

sig selv i stilling til arbejdsmarkedet...   

Janie: Jeg tror også bare det er en tid hvor I må stramme ballerne sammen og give den fuld skrue 

med det der arbejde... eller det der studie. Og for at være sikker på at I bliver arbejdsparat, bliver 

I simpelthen også noget til at have noget praktisk erfaring. Altså også lige som for at sponsorere 

den der øl i Nexus - der er ikke ret mange der kan leve af SU alene, så der er selvfølgelig også et 

økonomisk aspekt i det. Jeg har ikke indtryk af at I bliver dårligere til det - heller ikke til at studere. 

Altså der er jo ikke nogen der kan læse hele pensum alligevel, og det ved vi jo godt. Det handler 

om udvælgelse og prioritering. Dem der går ned med stress, det er '12-tals pigerne', hvis nu vi skal 

kalde dem det - dem der bliver ved med at tro de kan læse hele pensum.   

William: Neeej, det beskriver nok heller ikke lige os to... Vi har nok mere prioriteret ligeligt med 

arbejde og studie.   

Janie: Men det er det jeg mener! Det der med at være pragmatisk, og prøve at vælge sine kampe, 

og prøve at prioritere sine ting - det hører jo også med til at blive arbejdsparat. Og der er nogen 

der kan begge dele. Der er nogle der både kan få 12 og få... Altså jeg arbejde med 

ComCaseCompetition on a regular basis, og rejser også med dem. Og når mine børn, som er på 

jeres alder, siger "jamen hvorfor er jeg ikke med til det der?". Hvor jeg bare må sige "jamen hvorfor 

spiller du ikke professionel tennis? Fordi du ikke er dygtig nok!". Der er bare nogen der kan det 

der, og det er bare langt fra alle af vores studerende, som er gearet til det, men de fleste... altså 

80% af alle vores studerende kan jo sagtens klare sig med et gennemsnit på 9 og har så haft et godt 

job ved siden af - og det er jo dem vi arbejder for, også - det er jo de 80% i midten, ik'.   
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William: Ja og få os godt afsted ud i verden. For det er jo også med hvordan folk vælger 

uddannelsen - altså hvad er det man prioriterer selv når man skal ind på studier. Gør I jer nogle 

overvejelser om de studerendes valg på den måde?   

Janie: Jamen I ved jo også, at der nogle der arbejder meget langsomt, altså meget komma, og så er 

der nogen der arbejder meget og hurtigt - og der er ret stor forskel. Så er der også nogle der arbejder 

lidt og hurtigt, og nogle gange er det lige så godt som at arbejde tid og langsomt, så det handler 

også om hvordan man optimerer sine ting. Hvor meget tid spilder man på Netflix, i forhold til lige 

at få læse den der artikel til det der fag. Det er jo først når folk begynder at sige "jamen jeg kommer 

ikke til undervisning, og tager på arbejde istedet for, og så læser jeg bare noterne". Og så finder de 

ud af 14 dage før at de er bagud, og så køber de et manuduktionskursus - det er jo også en 

beslutning, og så får de måske 7 - det er også en beslutning, men I er også voksne mennesker. Så 

længe tilbuddene er der, skal I prioritere. Vi ved godt hvad der er bedst i forhold til et almindelig 

drive og en almindelig arbejdsindsats, og gerne vil have et job bagefter. Det er både at give den 

gas sit studie og sørge for at få det bedste ud af de fag man tager, men så også sørge for at få noget 

erhvervserfaring - specielt på sin overbygning. Altså på bacheloren er det ikke lige så vigtigt jo. 

Det er det når du kommer op på kandidaten.   

William: Nu er der jo Career Fair. Der er jo lidt udbud for folk under studiet, men det meste er 

vel møntet på at få folk i job efter studiet?   

Janie: De fleste på Career Fair og Graduate Night - vi har jo en helt aften, der kun fokuserer på de 

virksomheder der tilbyder trainee og graduate programmer, dem er der jo flere og flere af, og det 

er jo typisk kandidatstuderende der kommer der.   

Bachelorstuderende vil oftest søge job gennem CareerGate, og så vil de først dukke op på Career 

Fairs når de bliver kandidatstuderende. Der er ikke så mange bachelorer der går på jagt dernede, 

for det er mest fuldtidsjob der udbydes.   

De står jo ikke med jobopslag - det er jo en måde at fortælle om virksomheden på, til studerende 

som er på vej ud i erhvervslivet. Vi har faktisk... og det er også derfor jeg ved hvornår det er vi 
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begynder at pushe nogle af de der ting, for vi ved godt at de første 2,5 år, der er der en million 

andre ting. Vi kunne aldrig drømme om at stoppe trainee, praktikophold, og ud og skrive i en 

virksomhed, og "har du det rigtige job?" og sådan noget, ned i halsen på folk, før de er i gang med 

at skrive deres bachelorprojekt. Det er jo først der de skal til at finde ud - skal jeg være CEMS 

studerende, skal jeg på udveksling på næste år, eller skal jeg i praktik et sted og sådan noget. Det 

er først på overbygningen, at man begynder at lave de karriereovervejelser. Og i virkeligheden 

igen, prøver vi at lade jer være i fred de første 2,5-3 år - der skal I studere og lære hvordan det er 

arbejde videnskabeligt, metodisk og alle jeres redskaber skal jo ned i værktøjskassen og der skal 

ikke særlig meget forstyrrende oven i det. Så det der med at invitere bachelorstuderende til Career 

Fair, det vil bare mudre forløbet vil jeg sige, så der er ingen grund til at blive stresset over det, når 

man er på sin bachelor.   

Så der en life-cycle i jeres liv her, hvor vi prøver at påvirke jer med forskellige ting.   

William: Med partnerne?   

Janie: Ja.   

William: I agerer vel lidt som en mediator på hvilke samarbejder det er I tager fat i? I tager jo en 

aktiv rolle i hvad det er der er bedst tidsmæssigt, men også branche- og firmamæssigt, med hvor 

der skal presses på?   

Janie: Ja og det er også der hvor jeg tænker, hvis vi ikke var her, så ville alle de her ting stadig 

være her, men det ville være en stor pærevælling. Så jeg tænker også meget vores job det er jo 

også at lytte rigtig meget - jamen hvad er jeres udfordringer når I er her, og når I er færdig. Hvad 

er forskernes udfordringer med at lave relevant forskning, og hvad er virksomhedernes 

udfordringer med at skulle ansætte jer og være relevante. Og så prøve at se om vi ikke kan koble 

jer med virksomhederne, med forskerne, med studierne.  

William: Hvordan gør I det, i forhold til du siger I lytter? Er det ud fra de feedbacks der er på 

undervisningen? For at høre hvad de studerende tænker?   
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Janie: For eksempel, vi får alle de workshops - vi holder jo i perioder to workshops om ugen - 

enten selv, eller i samarbejde med Akademikerne, CA eller Djøf, eller nogle af vores 

partnervirksomheder, som kommer og fortæller om at optimere jeres LinkedIn, eller hvordan man 

går til samtaler og tests. Det kan være der skal noget Youtube rekruttering på, på et tidspunkt - 

hvad er det der rør sig i virksomhederne.   

Hver gang vi har holdt de der workshops, lige nu er det sorte, det er sådan noget case solving - der 

er vildt mange mennesker. Hver gang vi har lavet sådan et arrangement, så sender vi en evaluering 

til de studerende. "Det der var lige meget, det var rigtig godt, og det der måtte der gerne have været 

noget mere af".   

Og så bruger vi det til når vi videreudvikler de her workshops sammen med vores partnere.   

William: Okay, så det er mere i forhold til det indholdsmæssige på workshops, men ikke om det 

var relevant for den enkelte?   

Janie: Altså vi er jo åbne, og vi har også åben rådgivning, hvor folk kan komme ind fra gangen og 

få rådgivning om hvad det er de skal i gang med at kigge på, når det er de skal søge job.   

Så vi forsøger også at gå mere og mere i detaljen jo længere folk er. Vi er jo også lidt mere tilstede 

på den der store afleveringsdag - sørg for at holde kontakten til os via alumnenetværk, hvis det er 

I får behov for at vide i den der fase mellem at man er lige ved at aflevere eller man har afleveret, 

til man får det første job, der er faktisk stadigvæk mulighed for at få noget hjælp til hvordan det er 

at gå til samtaler og hvordan forbereder man sig på de der tests man tager mange steder 

efterhåndenn, hvordan bruger du dit netværk til at skaffe dig et job - i virkeligheden handler det 

ikke så meget om at få job mere, men hvordan bliver kompetenceafklaret, snakker vi meget med 

jer om. Bare det at finde ud af hvad man overhovedet kan. Der er mange af jer der pludselig står 

der og har afleveret speciale - "hvad kan jeg egentlig? hvad er det for nogle jobs jeg skal søge?". 

Altså hvis man aldrig har prøvet det før, så er der mange der tænker at de ikke kan finde ud af det. 

Det kan du jo faktisk godt, for det har du jo papir på, kom nu! Vi skal snakke lidt om, hvordan er 

det du snakker om dine kompetencer. Det har vi tre sindssygt dygtige rådgivere der sidder og laver, 
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med dem der har det allersværest. Der kan man bestille en tid til en-til-en, og hvordan får jeg mine 

kompetencer i spil. Så man har jo ret mange muligheder for også bare at komme ind og sige "det 

der er ikke godt nok!". Man kan mene noget på vores Facebook side, man kan skrive en mail, man 

kan komme ind og snakke med rådgiverne, så jeg synes vi er meget åbne - også det at vi har 

kæmpet for at være her i den her bygning, og nedenunder med glasvægge og sådan noget. Så vi 

ikke bare er en hengemt afdeling, som sidder og arbejder strategisk sammen med rektor, at vi 

prøver virkelig at spænde fra det strategiske... og vi arbejder rigtig meget sammen med Gregor 

Halff, med hans capability projekter. Prøver at finde ud af hvad det er der er behov for i fremtiden, 

og så helt ned til at vi elsker at være sammen med jer, når vi har arrangementer.   

  

William: Nu er vi gået lidt over den planlagte tid... Men nu har vi fået bedre indsigt i 

partnerskaberne, og det har bestemt været en hjælp, så tak for din tid.   

Janie: Selv tak. Sig til hvis I har noget opfølgende, som skal afklares.   

 

Bilag 3 – LinkedIn udtræk 
Da bilaget er et større Excel-ark, er det uploadet i Digital Eksamen og forefindes fysisk på 

vedsendte USB-stik.  

 

 

Bilag 4 – SurveyXact Excel-fil 
Da bilaget er et større Excel-ark, er det uploadet i Digital Eksamen og forefindes fysisk på 

vedsendte USB-stik.  

 
 

 


