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Fem landvindinger

HRM-begrebet er blevet slået fast – en 

strategisk ledelsesdisciplin

Synergi mellem udvikling af 

enkeltpersoner og organisationer

Betydningen af kompetenceudvikling er 

blevet forankret

Engagement som den uundgåelige 

følgesvend til kompetence

Lederens personaleansvar



Fem ridser i lakken

Vi glemmer jobudvikling på bekostning 

af medarbejderudvikling

Rider med på modebølger – og 

glemmer at revitalisere

HR-professionelles (manglende) kritiske 

sans

Går i selvsving over trivsel og 

personalepleje

Talentløs talentudvikling



Jeg bliver ikke bedre eller mere 

motiveret af en træner, der siger, at 

jeg kan blive en af verdens bedste. 

Faktisk kan det godt motivere mig, 

når folk tvivler på mig eller slet ikke 

tror på mig.

Pierre-Emile Højbjerg, fodboldspiller.

Pol., 25.6.2017, baseret på Davidsen & Hein, 2017



Min karriere er jo lykkedes nu, og 

det har givet mig en ro. Men det er 

også en farlig ro, synes jeg. Jeg er 

meget opmærksom på, at der ikke 

går autopilot i den nu.

Sara Slott Petersen, løber.

Pol., 25.6.2017, baseret på Davidsen & Hein, 2017



Fem udviklingsområder

Nye organisationsformer

Virtuelt arbejde og virtuel ledelse

Fra medarbejder til associeret

Omverdensrelationer: HR-chefen som 

”udenrigsminister” 

SMV: små og mellemstore 

virksomheder



Ifølge Danmarks Statistiks 

arbejdskraftundersøgelse 

arbejdede 709.000 

danskere hjemmefra 

mindst én gang i løbet af 

en fire ugers periode i 

2015. Det var 28 procent 

flere end ved 

årtusindeskiftet. 

Ugebrevet A4, 20.9.2017



13 procent af alle 

jobannoncer det seneste år 

har været tidsbegrænset. 

Hver fjerde er nu på deltid -

uanset om de ønsker det 

eller ej.

Ugebrevet A4, 30.8 og 29.9.2017



https://www.youtube.com/

watch?v=rVlhMGQgDkY

https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY


Samskabelse, crowdsourcing, 

åben innovation mv.

Vitale virksomhedsudfordringer

der typisk tidligere har været løst internt

som godt kan være strategisk følsomme

deles med en ”udefineret, diffus” omverden i form 

af open call

typisk via sociale medier

problemløsninger leveres af eksterne 

interessenter, som kan have

mange motiver (fagprofessionalisme, berømthed, 

ideelle motiver, penge osv.)

medfører demokratisering af opgavevaretagelsen



http://www.texasborderwatch.comTexas Virtual Border Watch




