
Respondenterne har vurderet 
57 af de største finansvirk-
somheder som arbejdspladser. 
Respondenterne har alene 
vurderet virksomheder, som de 
har demonstreret et tilstrække-
ligt kendskab til. 

Alle finansvirksomhederne er 
blevet vurderet på disse para-
metre

Resultaterne på alle parametre 
kan i rapporten sammenlignes 
med resultaterne fra sidste års 
analyse, ligesom de kan sam-
menlignes på tværs af virksom-
heder. 

Overordnet image som ar-
bejdsplads
• Hvordan er din over-
ordnede opfattelse af virksom-
heden som arbejdsplads?

Otte imageudsagn
• Der er en god ledelse i 
virksomheden
• I virksomheden er man 
med til at træffe vigtige beslut-
ninger som medarbejder
• Der er gode karriere-
muligheder i virksomheden
• Der er gode lønvilkår i 
virksomheden
• I virksomheden er der 
gode personalefordele
• Der er gode muligheder 
for efteruddannelse i virksom-
heden
• Der er et stort fokus 
på kunderne og deres behov i 
virksomheden
• Som ansat i virksom-
heden kan man være stolt af sit 
arbejde

Anbefalingsvillighed
• Hvor sandsynligt er det, 

at du vil anbefale din arbejds-
plads til andre?
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Velkommen til Medarbejderimage 2021. Dette er sjette udgave af rapporten, 
der indeholder den største måling af de store finansvirksomheders image 
som arbejdspladser blandt de ansatte i finanssektoren. Medarbejderimage 
2021 udgives i et samarbejde mellem FinansWatch og Wilke. 

Rapporten indeholder detaljerede resultater fra imageundersøgelsen 
med vurderinger af 57 finansvirksomheder: de største pengeinstitutter, 
forsikringsselskaber, pensionsselskaber, realkreditselskaber samt 
datacentraler. Alle virksomhederne er blevet vurderet overordnet og på otte 
udvalgte imageudsagn. 

Rapporten svarer blandt meget andet på, hvilke virksomheder de 
finansansatte mener er de mest attraktive arbejdspladser i finanssektoren. 
Hvor har de finansansatte det bedste indtryk af ledelsen, lønvilkår og 
karrieremuligheder? Hvad er deres ønsker til den ideelle arbejdsplads? 

Undersøgelsen er baseret på næsten 2.500 besvarelser fra ansatte i 
finanssektoren, og målet er at skabe et årligt referencepunkt i arbejdet med 
finansvirksomhedernes image som arbejdspladser. 

Vi præsenterer desuden resultater om de finansansattes vilje til at anbefale 
deres arbejdsplads – og meget andet. 

Medarbejderimage 2021 er en del af FinansWatchs videntilbud, FW Insight, 
der indeholder en række undersøgelser af forretningskritiske spørgsmål i den 
finansielle sektor. Læs mere om FW Insight bagerst i rapporten.

God læselyst.

Jens Ruskov
Chefanalytiker
Watch Medier

Jakob Fiellau
CEO
Wilke
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02
Metode

Analysen er foretaget af Wilke. Den er gennemført i  
perioden 19. oktober til 11. december 2021. Analysen er  
baseret på svar fra 2.337 personer, der arbejder i 
finanssektoren. Respondenterne har vurderet 57 af de  
største finansvirksomheder som arbejdspladser.  
Respondenterne har alene vurderet virksomheder,  
som de har demonstreret et tilstrækkeligt kendskab til. 



Alle finansvirksomhederne er blevet vurderet på disse parametre

Resultaterne på alle parametre kan i rapporten sammenlignes med resultaterne fra sidste års analyse, ligesom 
de kan sammenlignes på tværs af virksomheder. 

Overordnet image som arbejdsplads
• Hvordan er din overordnede opfattelse af virksomheden som arbejdsplads?

Otte imageudsagn
• Der er en god ledelse i virksomheden
• I virksomheden er man med til at træffe vigtige beslutninger som medarbejder
• Der er gode karrieremuligheder i virksomheden
• Der er gode lønvilkår i virksomheden
• I virksomheden er der gode personalefordele
• Der er gode muligheder for efteruddannelse i virksomheden
• Der er et stort fokus på kunderne og deres behov i virksomheden
• Som ansat i virksomheden kan man være stolt af sit arbejde

Anbefalingsvillighed
• Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale din arbejdsplads til andre?

Pengeinstitutter

Arbejdernes Landsbank

Danske Andelskassers Bank

Danske Bank

Djurslands Bank

Express Bank

Frøs Sparekasse

Fynske Bank

Handelsbanken

Jyske Bank

Lån & Spar Bank

Middelfart Sparekasse

Nordea Bank Danmark

Nordfyns Bank

Nykredit Bank

Ringkjøbing Landbobank

Santander Consumer Bank

Saxo Bank

Skjern Bank

Spar Nord Bank

Sparekassen Danmark

Sparekassen Kronjylland

Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Thy

Sydbank

Vestjysk Bank

Pensionsselskaber

AkademikerPension

AP Pension

ATP

Danica Pension

Industriens Pension

PenSam

PensionDanmark

PFA Pension

PKA

Sampension

Topdanmark Livsforsikring

Velliv

Realkreditselskaber

Nykredit 

Realkredit Danmark

Forsikringsselskaber

Tryg

Codan

Topdanmark

Alm. Brand

Gjensidige

LB Forsikring

If

GF Forsikring

Købstædernes Forsikring

Sygeforsikringen Danmark

Andre

Finans Danmark

Finanstilsynet

Nationalbanken

Nets

Datacentraler

Bankdata

BEC Financial Technologies

JN Data

SDC

Disse virksomheder indgår i undersøgelsen
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Det indeholder rapporten

Her kan du læse mere om, hvad rapporten Medarbejderimage 2021 indeholder.

Metode
Udførlig beskrivelse af metoden bag den store imageundersøgelse blandt ansatte i finanssektoren. 

Overordnede resultater af imageundersøgelsen blandt finansansatte
Gennemgang af de overordnede resultater fra undersøgelsen:
• Sammenligning af de fem delbrancher
• Rangering af de 57 virksomheder på tværs af sektorer
• Præsentation af de otte imageudsagn og deres betydning for  

virksomhedernes overordnede image

Pengeinstitutternes image som arbejdspladser
• Pengeinstitutternes overordnede image
• Pengeinstitutternes image i forskellige medarbejdergrupper
• Sammenligning med befolkningens opfattelse af pengeinstitutternes image
• Vurdering af pengeinstitutterne på de otte imageudsagn

Forsikringsselskabernes image som arbejdspladser
• Forsikringsselskabernes overordnede image
• Forsikringsselskabernes image i forskellige medarbejdergrupper
• Sammenligning med befolkningens opfattelse af forsikringsselskabernes image
• Vurdering af forsikringsselskaberne på de otte imageudsagn

Pensionsselskabernes image som arbejdspladser
• Pensionsselskabernes overordnede image
• Pensionsselskabernes image i forskellige medarbejdergrupper
• Sammenligning med befolkningens opfattelse af pensionsselskabernes image
• Vurdering af pensionsselskaberne på de otte imageudsagn

Realkreditselskabernes image som arbejdspladser
• Realkreditselskabernes overordnede image
• Realkreditselskabernes image i forskellige medarbejdergrupper
• Vurdering af realkreditselskaberne på de otte imageudsagn

Datacentralernes image som arbejdspladser
• Datacentralernes overordnede image
• Datacentralernes image i forskellige medarbejdergrupper
• Vurdering af datacentralerne på de otte imageudsagn

Andre organisationers image som arbejdspladser
• Øvrige organisationers overordnede image
• Vurdering af de øvrige organisationer på de otte imageudsagn

De finansansattes vilje til at anbefale deres arbejdsplads
De ansatte i finansvirksomhedernes vilje til at anbefale deres arbejdsplads samt  
danskernes syn på finanssektoren som arbejdsplads. 

De finansansattes ønsker til arbejdspladsen
De finansansattes prioritering af 12 udsagn, der kan have betydning for valg af arbejdsplads  
samt forskelle på forskellige medarbejdergruppers prioritering. 
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Vil du høre mere om FW Insight?

Kontakt vores salgsafdeling på 
7171 7436 eller send en mail til 
finanswatch@infowatch.dk




