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Forord 
 
Personaleledelse og -administration fokuserer traditionelt på tilpasning af indivi
den enkelte virksomhed, hvad angår personaleaktiviteterne rekruttering, anven
ling, belønning og afvikling af arbejdskraft. Human ressource management (
relativ ny ledelsesfilosofi, der gennem udnyttelse af de menneskelige ressourcer
opfylde organisationens mål. Human ressource management er i praksis en 
menneskelige ressourcer, der som sit særkende fokuserer på at skabe overensste
lem virksomhedens/institutionens strategiske beslutninger og de personalestra
ni
som sammenfatter disse to tilgange til ledelse og administration af de mennesk
cer. 
 
Denne bog om virksomhedens personalearbejde sammenbringer disse to tilgan
og administration af de menneskelige ressourcer, primært belyst gennem fors
nale- og arbejdsmarkedsforhold i danske virksomheder og institutioner. Boge
emner er 
sammen med teorihistorien bag personaleledelse - administration og HRM. I 
kapitlerne gennemgås modellen og teorihistorien sammen med et resumé af de
tler i bogen. 
 
Bidragene, der udgør et udvalg inden for temaet, er forfattet af
undervisere i arbejdsmarkeds- og personaleforhold samt konsulenter fra offentli
virksomheder. De enkelte bidrag i denne bog afspejler derfor temaet - både fra
synsvinkel og fra én praktisk synsvinkel inden for udvalgte emneområder. Fler
er nye og stærkt revideret i forhold til 2000-udgaven (LEO–serien nr. 24).  
 
Følgende forfattere har bidraget til bogen: Allan Christensen, Flemming Ibsen, Herm
Knudsen, Peter Nielsen, Jørgen Stamhus, Frank Nielsen, alle Aalborg Universit
Voxted fra CEUS Handelshøjskolecenter, Nykøbing F., Torben Ab
ment, Aalborg og Egon Petersen, Center for Offentlig Kompetenceudvikling
jylland.  

Tak til forfattere og især en stor ta
bogens layout og
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- En introduktion og oversigt  
 
 
 

v/ Kjeld Nielsen 

aftressource i 
kraft ressour-

pil i arbejdets 
vendelsen og 
er – f.eks. af 

arbejdet både 
rm af anven-

 på et internt 
 sidstnævnte 
e arbejdskraft 
m det interne 
terne og eks-
le medarbej-

betydning for 

samfundet, som har betydning for tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, at sikre et godt 
samarbejde mellem ledelse og ansatte i samarbejdsudvalg f.eks. omkring personalepolitiske 
spørgsmål. I sikkerhedsudvalg løses arbejdsmiljøspørgsmål på arbejdspladsen. Personale-
arbejdet varetages primært af ledelsespersoner i den enkelte organisation, dog kan ledelse 
beslutte at inddrage medarbejderne i forskellig grad og give medarbejderne indflydelse på 

                                                

Virksomhedens personalearbejde – ledelse og administration 

 

Indledning 

Personalearbejdet i virksomheden1 sætter fokus på den menneskelige arbejdskr
organisation, på arbejdsmarkedet og i samfund.  I denne antologi afgrænses arbejds
cen til både ledelsens og de ansattes ressourcer samt deres indbyrdes sams
organisation med henblik på at løse opgaver og opfylde organisationens mål. An
udvikling af arbejdskraften i den enkelte virksomhed sker inden for givne ramm
teknologisk, finansiel og samfundsmæssig karakter. I praksis dækker personale
over et internt forhold mellem ledelse og ansatte i organisationen – f.eks. i fo
delse, udvikling og uddannelse samt organisering af personalets ressourcer
arbejdsmarked og i et eksternt forhold til det omkringliggende samfund. I
sammenhæng består personalearbejdet i at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikl
i forhold til virksomhedens eksterne arbejdsmarked. Der er også et samspil melle
og eksterne. F.eks. er der tradition for på det danske arbejdsmarked, at både in
terne uddannelsessystemer anvendes af virksomhederne til at fastholde og udvik
dernes kompetencer. En anden opgave er at udarbejde strategianalyser, der har 
beslutninger i personalearbejdet, at følge med i lovgivning og arbejdets værdiorientering i 

 
1 . Virksomheden er en administrativ organisation og består af en samling af produktive ressourcer (Penrose 
1959). Der kan sondres mellem fysiske og menneskelige ressourcer. Ifølge økonomisk ressourceteori skal 
ressourcerne være knappe og repræsentere en værdi for virksomheden. De skal ikke kunne substitueres indbyr-
des til samme målopfyldelse. Ressourcen skal ikke umiddelbart kunne efterlignes - f.eks. af k urrenten. Vær-
dien af ressourcerne skal kunne overdrages til virksomhedens ejere/interessenter. Virksomhed ne er heterogene 
inden for den enkelte branche og konkurrerer bl.a. på kvaliteten af de menneskelige ressourcer. Personalearbej-
det får ifølge ressourceteorien en særlig betydning i virksomhedernes indbyrdes konkurrence. Oprettelse af selv-
stændige personaleafdelinger og kvalificering af ledelsesgruppen til ledelse og administration af de menneske-
lige ressourcer får på baggrund af ressourceteorien en selvstændig værdi.  Inden for den enkelte virksomhed 
tildeles ledelsen igennem administration af ledelsesretten frihedsgrader til at tilrettelægge og gennemføre det 
samlede arbejde med personale, herunder organisering af metoder og teknikker, delegering af opgaver etc. 
Frihedsgraderne er ikke absolutte, men begrænses af organisations- og medarbejderkulturer, lovgivning og afta-
ler på arbejdsmarkedet (Nielsen 2000). 

onk
er
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 udnyttelse af 
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: Hvordan kan arbejdet med 
personale både medvirke til at tiltrække og fastholde personale og skabe et godt arbejdsmiljø 

 kan et bedre ledernetværk 
e? Fælles for arbejdet med 

m et målrettet 
gør det, er en 

irksomhedens personalearbejde i samfund og arbejdsmarked  

Virksomhedens personalearbejde kan beskrives i en model (Figur 1, side 22). Modellen tjener 
flere formål. Den tjener til at uddybe genstandsfeltet for denne antologi i dette introduk-
tionskapitel. Dels tjener modellen til at strukturere de valgte kapitler i en bestemt rækkefølge i 
antologien. Dels har modellen appelleret redaktøren til at finde teoretiske inspirationskilder 
frem til beskrivelse af feltet. I denne antologi skal derfor fremhæves nogle af de væsentligste 

f.eks. rekrutterings-, udviklings-, belønnings- og arbejdsmiljøforhold samt i pers
beslutninger. Personalejuridiske opgaver i forbindelse med individuelle ansættels
digelsesforhold samt kollektive aftaler på arbejdsmarkedet indgår også so
virk

Virksomheden og de menneskelige ressourcer 

Generelt har virksomheden som administrativ organisation et langsigtet mål om
Og i den sammenhæng indgår ledelse af personale, dvs. af menneskelige resso
væsentlig opgave til at understøtte og bidrage til opfyldelse af målet. Udgangs
arbejde med personale i virksomheder er meget forskelligt, om man ser op
privatøkonomisk virksomhedssynsvinkel, eller om man ser spørgsmålet belyst
vinkel, hvor aktiviteten er drevet inden for en offentlig virksomhed. Fra en priv
synsvinkel vil profitmaksimering og konkurrenceforhold være drivkraften bag 
og anvendelse af den menneskelige ressource i virksomheden. I offentlige virk
personaleanvendelsen være bestemt af politisk-økonomiske beslutninger om 
ydelser til borgerne udført af ansat personale inden for forskellige sektor
undervisning, social, politi, forsvar etc.). Inden for den offentlige sektor vil bud
grænser for anvendelse og udvikling af de menneskelige ressourcer. Der e
konkurrerende forhold, der påvirker den offentlige sektors ydelsesmængde og k
mellem offentlige og private virksomheder om at levere ydelser til bor
rengøring), men også m
ter om at levere den bedste og mest omfattende forskning og undervisning til 
organisationer og politikere i samfundet. Inden for de rammer og drivkræfter, d
aktiviteten i virksomheden, vil der være knyttet en ledelse og administration til
de menneskelige ressourcer. 
 
Hvordan skal organisation - udstyret med en given mængde og kvalitet af 
ressourcer - positionere sig til kundegrupper og på hvilke markeder og med hvilk
niveau? Det er et væsentligt spørgsmål at stille sig, hvis man er ansat som Hum
(HR) Chef i den private sektor. I den offentlige virksomhed derimod er led
optaget af spørgsmål som udspringer af kvalitetsreformen

og samtidig levere bedre kvalitet i ydelserne til borgerne? Hvordan
medvirke til at skabe bedre kvalitet i ydelserne over for borgern
personale uanset virksomhedstype, er, at arbejdet formelt set bliver defineret so
ledelsesarbejde. Om ledelsen så lever op til de fastsatte mål, og hvordan den 
anden problematik. Denne problematik behandles i antologiens 1. kapitel. 

V
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på outputtet af 
alearbejdet, dvs. på præstationen og arbejdsmiljøet i virksomhedens samlede personale-

arbejde. 

lig forskning 
spiration fra 
i, psykologi, 
idenskabelig 

t tværgående 
e baserer sig 
Management) 

ilosofi, Human Ressource Management, der er 
dukket op i en manifest form i midten af 80’erne. Personalearbejdet anvendes i denne antologi 

else for begge managementretninger, men også som et forskningsfelt der 
åbner op for medarbejderindflydelse og – deltagelse.  

gement. Dette 
iklet særlige 
mfundet er et 

duktion med henblik på at afsætte varerne på homogene markeder. Ledelse og arbejds-
edelse. Dvs.1. 

foretager en 
med ansattes 

avsmanden – 
t i alle dens 
erationer – i 
 om at lede 
yser dannede 

 de væsentligste metoder i virksomhedens personalearbejde. Jobanalyser tjener 
irksomhedens 
tral opgave i 
ventninger til 
personanalyse 

rekrutteres. (En uddybning af job- og personanalysens anvendelse i rekrutteringsøjemed 
findes i kapitel 5). 
 
Taylor antog i sine ledelsesprincipper, at mennesket i grund og bund er dovent anlagt til at 
arbejde. Ikke nok med, at mennesket har en iboende naturlig dovenskab og hang til simulering 
(natural soldiering), men dovenskab var ifølge Taylor værre for produktionen, når mennesket 
udvikler en systematisk simulering i sociale relationer i arbejdslivet (systemic soldiering). De 

kilder. Det er kilder, der kommer ind på centrale faktorer, som øver indflydelse 
person

Virksomhedens personalearbejde og dets teorihistorie 

Virksomhedens personalearbejde er et bredt tema inden for samfundsvidenskabe
og undervisning på universiteter og handelshøjskoler. Temaet har fundet in
mange samfundsvidenskabelige discipliner, dvs. erhvervsøkonomi, sociolog
pædagogik, jura, politik og administration, arbejdsmarkedsøkonomi, samfundsv
metode og statistik. Som sådan er personalearbejdet som forskningsfelt e
problemfelt. Personalearbejdet som fagligt forsknings- og undervisningsområd
dels på klassiske opfattelser af personaleadministration og – ledelse (Personnel 
og dels på en relativ ny personaleledelsesf

som én fællesbetegn

Scientific Management 

Virksomhedens personalearbejde blev oprindeligt benævnt ved Personnel Mana
begreb kan henføres til industrisamfundets arbejdsliv, i hvilket der er udv
dominerende former for ledelse og arbejdsorganisation (Sisson1994). Industrisa
samfund, hvor produktionen er karakteriseret ved masseproduktion, standardiseret varepro-

organisation i industrisamfundet er baseret på tre principper for videnskabelig l
ledelsen adskiller det planlæggende arbejde fra det udførende, 2. ledelsen 
detaljeret opdeling af arbejdets indhold samt 3. ledelsen udfører stor kontrol 
præstationer.  
 
Et væsentligt udgangspunkt for at praktisere disse ledelsesprincipper var for oph
Frederick W. Taylor - at studere jobbene i fremstillingsvirksomhed minutiøs
detaljer. Taylor (1911) foretog en analyse af jobbenes mindste enheder - op
såkaldte tids- og bevægelsesstudier og angav dermed en metode til ledelsen
organisationen og dens ressourcer efter de skitserede principper. Disse jobanal
skole for en af
i dag flere formål. De kan udarbejdes som grundlag for arbejdet med v
personaleforhold, dvs. rekruttering, karriereudvikling, belønning mv. En cen
personalearbejde er at matche jobkrav med individets kvalifikationer og for
organisationen. Den bedst egnede til jobbet skal på baggrund af en job- og 
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rventes til en 
 under, hvad 
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hver form for 
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ter (Kern & 
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Taylors syn på personalearbejdet (læs: personaleledelse og – administration) er præget af en 
 regulering mellem det enkelte job og individ, hvad angår jobanalyse, 

else, belønning og organisering. Det er et syn, som strider mod 
 selvstyrende 

itel 8). 

le relationer 

teten i den enkelte virksomhed. Altså et godt socialt miljø i arbejdsgruppen er en central 
forudsætning for en god produktivitet.  
 
Produktionen og dens arbejdsgrupper fik siden hen et gennembrud og med dette et ”menne-
skeligt ansigt”. Arbejdsgruppen blev fra erfaringer med Hawthorne eksperimenterne3 i 

0’erne og 30’erne belyst i en mere positiv og humanistisk betydning end hos Taylor. Ifølge 

                                                

sociale relationer blandt kollegaer satte ifølge Taylor en norm for, hvad der fo
normal præstation. Denne præstationsnorm lå i sagens natur altid på et niveau
arbejdsgiveren forventede til præstationsnormen. Præstationsaflønningen blev f
upersonligt og upræcist udtryk som ”en fair dagløn for en fair dags arbejde”. Tay
arbejdsgrupper udgjorde
gruppebaseret akkordarbejde.  
 
Personalebedømmelsen måtte i givet fald basere sig på individuelle præstation
gruppevise præstationsnormer.2 Ifølge hans grundsyn på produktionssysteme
plads til sociale relationer mellem mennesker, da de virker negativt på effektivit
præstationen. Ethvert initiativ til skabelse af et menneskeligt arbejdssystem, by
menneskelige ressources initiativrigdom og kreative udfoldelse var udel
lige principper for ledelse”, på trods af at Taylor mente, at både arbejdsgive
tagere ville komme i en win-win situation som følge af de nye ledelsesprincipper
 
Taylors ledelsesstrategi stræber dels efter at reducere det ukontrollerbare og s
ment i arbejdsprocessen og dels stræber den efter at opløse det eksisterende arb
og arbejdsgruppen i organisationen (Bergman 1995:356). At Taylor afviste en
formel teamorganisering om arbejdsopgaver, der hørte naturligt sammen i arb
eller så negativt på en ledelsesopfordring til at samarbejde i arbejdsgrupper, b
noget af det umennes
gange har været udsat for kritik – både af akademikere og ledelsesrepræsentan
Schumann 1984). Taylor vendte sig endvidere mod de faglige organisationers 
arbejdslivets forhold, dvs. kollektive aftaler mellem arbejdsgiver- og arbejdst
tioner på arbejdsmarkedet. 
 

individuel tilgang og
rekruttering, personalebedømm
et moderne organiseringsprincip, dvs. organisering i produktionsgrupper (f.eks.
grupper), som er udbredt i mange danske virksomheder og institutioner. (se kap

Udviklingshumanismen  

Efter Taylor opdagede Human Relations bevægelsen (Mayo m.fl.), at de socia
mellem mennesker i arbejdsgruppen virkede til gavn for præstationsniveauet, dvs. produktivi-

2

 
2 Belønning og personalebedømmelse bliver behandlet i antologiens kapitel 10. 
3 Hawthorne-eksperimenterne (1927-32) refererer til samfundsvidenskabelige forsøgsstudier af arbejdsgruppens 
betydning for efffektivtet og miljø. Eksperimenterne blev gennemført på General Electrics fabrikker 
(Hawthorne) i Chicago og var baseret på forsøgs- og kontrolgrupper samt observationer og interviews blandt 
arbejderne på fabrikken (Roethlisberger & Dickson 1947, Blumberg 1972, Scheuer 1999). 
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tion er en del af personale-

rbejdslivet en 
ri Y, som sættes over for en teori X. Teori Y udtrykker det menneskelige ansigt i organisa-

tionen. I Teori X antages, at mennesket har et medfødt ubehag ved arbejdet, og helst vil undgå 
l at arbejde, 

mennesket 
ed og sikker-

r, nemlig en 
andt ”fortidens ufaglærte fabriksarbejder”. Dog må ledelsen anvende 

ori X førte Mc 
 en teori, som 
f de fysiolo-

dt for at leve 

I lederens opfattelse af Y-mennesket udfoldes arbejdet som en leg. Mennesket finder tilfreds-
hed i et arbejde, hvor man kan udøve selvstyring og selvkontrol under en accepteret målsæt-
ning, der opfylder selvudfoldelsesbehovene. Et arbejde, hvor man kan søge ansvar og udvise 
kreativ udfoldelse under løsning af organisationens problemer. Endelig er antagelsen, at 
menneskets intellektuelle kapacitet kun delvist er udnyttet og at denne kan og skal udnyttes 
bedre. Mc Gregor behandler ikke de sociale normer, der udvikles i gruppen, men stipulerer 
ontologisk ledelsens opfattelse af det enkelte menneske i arbejdet. 

en fortolker af Human Relations bevægelsen – Edgar H. Schein - skabes med d
menter grundlaget for den første motivationsteori i arbejdslivet. Hans fortol
såkaldte Hawthorneeffekt er, at behovet for at blive accepteret, anerkendt af
ledelse, viste sig at være endnu vigtigere end den økonomiske belønning som le
tilbyde for udførelsen af et stykke arbejde (Schein 1993). Schein repræsenterer
en udviklingshumanisme, som dominerer store dele af ideen om det menneskelige produk-
tionssystem, som i dag går under betegnelsen ”teamorganisering” i produktionen
 
Det menneskelige aspekt handler ifølge human relations skolen om at skabe soc
i produktionen (f.eks. i arbejdsgrupper), hvor de menneskelig behov for f.eks
anerkendelse og udvikling samt deltagelse skal tilfredsstilles hos individerne i arb
at målene med produktionen kan indfries. Dette syn understøttes af et positivt ledelsessyn på 

organisering samt af, at ledelsen bør handle anerkendende over for sine medarbejdere og 
deres præstationer.  
 
Human Relations bevægelsen bidrag

sociale relationer, bør tage til efterretning. Gruppeorienteret produk
arbejdets metoder og er behandlet i kapitel 8.  

Motivationsteoretikernes syn på det menneskelige aspekt i organisationen  

Mc Gregor (1969) opstiller i sin teori om ledelsens opfattelse af mennesket i a
teo

det. På grund af denne modvilje mod arbejdet, skal mennesket tvinges ti
kontrolleres og dirigeres gennem straf for at nå organisationens mål. Gennemsnits
foretrækker at blive dirigeret, ønsker ikke at påtage sig et ansvar, kræver trygh
hed.  
 
Ifølge Mc Gregor bygger teori X på en menneskelig mindste fællesnævne
opfattelse af adfærden bl
andre principper end hvad teori X foreskriver over for andre ansatte, f.eks. på forsknings-
institutioner, eller hvad man i dag kalder ”videnorganisationer”. En kritik af te
Gregor frem til formulering af teori Y om det positive og aktive menneskesyn –
især bygger videre på Maslows teori om menneskets behov. Dvs. opfyldelse a
giske, sociale behov og selvudfoldelsesbehov er behov, som skal være opfyl
sundt og godt som menneske.  
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år individets 
lvregulerende 
ejdslivet, der 
mtidig stiller 

e humanisme 
ogisk er stipuleret, men også 

r dermed den 
an medarbej-
g det nødven-
 de udstukne 
te lederstil er 

t enhver leder kan frigøre potentielle ressourcer til 
brug for løsning af arbejdsopgaver, når lederen også samtidig er opmærksom på de 

delsesstil kan 

Motivationsteoretikerne bidrager med et humanistisk syn på ledelse af menneskelige ressour-
 som en blød 

onsteknikker i 

enlignet med 
ed et huma-

 målrettet 

edarbejdere på end efter de videnskabelige principper.  Ledelsessynet Y 
på medarbejderen er et syn og en tankegang, der præger megen HRM-filosofi i dag, specielt 

å metoder i personalearbejde såsom motivation, 
kommunikation og lederskab. Der henvises til kapitlerne 6, 9 og 10 for en uddybning af 

n af lønsyste-

elige ressour-
konkurrence-
 industrilande 
at deres indu-
ederne i Øst-

uropa og i fjern Østen udbetalte lavere lønninger og befandt sig på en lavere social standard.  
Desuden måtte virksomhederne i vesten konkurrere på kvalitet i varer og tjenester, og dermed 
blev der også stillet krav til kvalitet i arbejdsstyrken. Ud fra dette grundsynspunkt følger at 
mennesker og den måde, de ledes på bliver en hovedkilde til at skabe konkurrencemæsssige 
fordele. Herom sammenfatter en engelsk personale- og arbejdsmarkedsforsker: How 
organizations recruit, train, reward, motivate and discipline employees is of central impor-
tance to business success. Firms choices of specific practices and the extent to which these 

Mc Gregor var enige med Maslow og Herzberg om at motivation vil optræde, n
ønske og motiv om at arbejde målrettet sker gennem selvstyrende og se
arbejdsprocesser. Dermed indfører motivationsteoretikerne en humanisme i arb
bygger på, at mennesket er bedst til at løse problemer, hvis organisationen sa
frihedsgrader op for individet, når arbejdet tilrettelægges og udføres. Denn
appellerer ikke blot til hvordan ”det arbejdende menneske” ontol
til hvilke arbejdsorganisatoriske rammer, mennesket indgår i.  
 
Lederen opstiller med andre ord rammer og mål for arbejdsprocessen og give
enkelte medarbejder frihedsgrader. Inden for de overordnede rammer og mål k
derne udfolde deres ressourcer på selvstyrende måder. Medarbejderen påtager si
dige ansvar med henblik på at nå målet (opgaveløsning). At nå målet inden for
rammer betyder arbejdsglæde for den enkelte. Med den rette og situationsbestem
antagelsen i den humanistiske tilgang, a

arbejdsorganisatoriske rammer for arbejdets planlægning og udførelse. Denne le
benævnes som målrettet, blød personalearbejde.  
 

cer - et syn som senere f.eks. Storey understøtter og betegner ledelsesformen
HRM-teknik. Heraf følger at lederne anvender motivations- og kommunikati
det daglige personalearbejde.  
 
Mc Gregors teori repræsenterer en forenklet teori om arbejdsmotivation samm
senere udviklinger af motivationsteorier (se kapitel 9). Mc Gregor bidrager m
nistisk syn på ledelse af menneskelige ressourcer samt med en blød form for
personalearbejde. Mc Gregors bidrager med et syn på personalearbejde om, at der findes 
andre måder at lede m

de bløde former for HRM, der baserer sig p

betydning af motivation for medarbejdernes kompetenceudvikling og for desig
mer og belønningsledelse. 

Human resource management og vidensamfundet 

I store dele af litteraturen er der enighed om, at den moderne ledelse af de mennesk
cer (Human Resource Management - HRM) er et produkt af den internationale 
situation, som mange virksomheder befandt sig i gennem 1980èrne. De vestlige
var i verdensøkonomien havnet i en konkurrencemæssig position, der gjorde, 
strier ikke længere kan konkurrere på omkostningsniveauet, eftersom virksomh
e



 15

d in a policy linked to business strategies, are especially important for 
competition. (Sisson 1994). 

omgivelserne 
somhedernes 
ne og 90erne 
nkningen om 
er videre på 
erspektiv på 

 – udvikling (kapitel 1). HRM trækker endvidere på flere af metoder, 
tton & Gold, 

e Harvard og 
rganisationer. 
HR-arbejdets 
ører må have 
igan-modellen 

ejdet som en strategisk ledelsesopgave, der måtte tilpasse sig 
kravene fra omgivelser, ledelsen måtte formulere strategier og på den baggrund indrette HR-

r omtalt mere 
ns personale-

idensamfund. 
wered) orga-

ttere finder et 
ttigrew1990, 
fundet, men 

riseret ved, at 
t bliver udvik-

ssourcer, der 
ldet i samme 
 er endvidere 

karakteriseret ved, at den interne arbejdsdeling i arbejdets organisering (bredere og fleksible 
jobs) bliver mindre, og teknologiniveauet i virksomhederne stiger med omkvalificeringer af 
arbejdsstyrken til følge. Både kortere cyklustider og mindre arbejdelinger og højere teknologi-
niveau indebærer, at opkvalificeringsprocesser i form af efter- og videreudannelser af 
arbejdsstyrken bliver et fremtrædende træk i videnssamfundet sammenlignet med udprægede 
dekvalificeringsprocesser over for arbejdstyrken, som er knyttet til industrisamfundet (Nielsen 

                                                

practices are integrate

 
 Ledelse og udvikling af menneskelige ressourcer måtte ses i perspektiv af, at 
(samfund, politik, marked og arbejdsmarked) og disses betydning for virk
muligheder for at overleve blev sat i et stærkere fokus. I ledelsesdebatten i 80èr
kan det om begrebet personalemanagement konstateres, at der skete et skift i tæ
virksomhedens personalearbejde. HRM opstår som ledelsesfilosofi og bygg
motivationsteorien (kapitel 9) og betoner især organisationens strategiske p
personaleanvendelse og
som er udviklet af Taylor, f.eks. jobanalyser i flere moderniserede udgaver (Bra
2007, Nordhaug m.fl.2004). 
  
I USA opstod to HRM-modeller i de akademiske kredse på business - skolern
Michigan til forklaring og beskrivelse af personale - eller HR-arbejdet i o
Harvard-modellen (Beer m.fl. 1984) formulerer et interessentperspektiv på 
praksis. Det betyder, at HRM-modellen bl.a. betoner medarbejderne som akt
indflydelse på ledelses- og personaleforhold i den enkelte organisation4. Mich
(Devanna m.fl. 1984) så HR-arb

arbejdet således, at det matchede organisationsstrukturen. Begge modeller blive
uddybende i kapitel 1 i denne antologi. Indflydelsesaspektet i virksomhede
arbejde bliver især taget op i kapitel 3.  
 
I samme periode transformerede samfundet sig fra et industrisamfund til et v
Begreber som fleksibel organisation, lærende organisation, handlekraftig (empo
nisation opstod samtidigt med HRM-begrebet i den akademiske debat. 
 
Human Ressource Management (HRM) er en ledelsesfilosofi, der af flere forfa
tilhørsforhold til og en udfoldelse i vidensamfundets arbejdsliv (Hendry & Pe
Alvesson 2004). Vidensamfundet eksisterer idealtypisk ved siden af industrisam
indgår empirisk som en del af hele samfundet. Vidensamfundet er bl.a. karakte
cyklustiden på alle produkter er faldende. Dvs. den tid, hvor det enkelte produk
let, produceret, afsat og dør, bliver mindre og mindre. Viden og menneskelige re
er knyttet til nyudviklinger af produkter, bliver tilsvarende fornyet og foræ
omfang som produktlivscyklen varer. Vidensamfundets produktionsprocesser

 
4 Beer m.fl. siger om indflydelsesspørgsmålet:”The managerial task here is to develop the organizations policy 
regarding to such diverse matters as business goals, pay, working conditions, career progression, employment 
security, or the task itself; and to attempt to implement these policies. Inevitably; decisions about employee 
influence affect traditional management prerogatives and can reshape the very purpose of the firm. Employee 
influence decisions are therefore critical general management decisions whether they are made explicitly, or as 
is often the case, implicitly”.  
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