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INTRODUKTION
Vi ved det alle sammen: Vi lever i en tid med konstant udvikling og forandring - det 
gælder også for HR. Det kan dog være krævende at følge med i de seneste HR-trends 
samtidig med, at de daglige opgaver også skal udføres. Men bare rolig! Vi har 
sammenfattet den tilgængelige viden om de seneste HR-trends i denne guide, så du 
nemmere kan danne dig et overblik. 

I dag handler arbejdet om mennesker. Det betyder at processer og trends er meget 
varierende, hvilket de selvfølgelig også bør være. Visse HR-trends bliver dog hyppigt 
inkluderet i årlige trendrapporter, overskrifter og ved industriførende events. I denne 
guide sammenfatter vi vores viden og erfaringer om fire meget relevante og aktuelle 
HR-emner: HR analytics, nye teknologier, nye arbejdsformer og millennials samt 
fokus på dine medarbejdere.

Du er muligvis allerede bekendt med visse trends, men vi håber på at kunne kaste lys 
over, hvordan disse trends bør gribes an, og hvordan de kan hjælpe dig i dine daglige 
opgaver. Vi giver dig et overblik over de nuværende udviklinger og praktiske 
eksempler på, hvordan disser påvirker dit arbejdet som HR-medarbejder.

Vi har udarbejdet denne guide, så du nemt kan udvælge de emner, som er mest 
relevante for dig. Når du bliver klogere på industri-trends, vil du opnå en endnu bedre 
forståelse for, hvor du og din organisation står i øjeblikket. Du vil dermed også 
nemmere kunne identificere, hvilke trends du bør kigge nærmere på. Som en hjælp 
præsenterer vi de nuværende industripionerer inden for hver trend og giver dig tips til, 
hvordan du kan følge deres eksempel. Lad os komme i gang med det samme! 

Fremtiden for “Human Resources”

Nye trends og udviklinger inden for dette felt har påvirket, hvordan selve HR-begrebet 
bliver anvendt. Efterhånden som HR udvikler sig, er det vigtigt at begrebet også 
udvikler sig: begrebet “Human Resources” kan nemlig indebære, at mennesker er en 
ressource, der kan bruges som maskiner. 

Du er sandsynligvis allerede bekendt med de nye begreber som “People Operations”, 
“Happiness Officer” eller “People & Culture”. Disse ændringer bør tages godt imod, da 
de afspejler HR’s nye karakter. Undgå dog at bruge disse nye begreber bare for at bruge 
dem! Du kan vælge at kalde HR i din virksomhed lige hvad du vil, så længe du sørger for, 
at HR afspejler det arbejde, som du udfører. 

I denne rapport bruger vi begrebet “HR”, men vi forudser, at dette begreb kan hedde 
noget helt andet i den forestående fremtid.
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1. UDNYT DINE DATA MED HR ANALYTICS
Lad os starte med HR analytics. HR analytics er faktisk hverken et ukendt koncept eller 
en ny trend – de fleste personer ved, hvad det betyder – men det er ikke ensbetydende 
med, at de formår at udnytte analytics. Det er rent faktisk kun meget få HR-afdelinger, 
som formår at mest muligt ud af deres data eller fuldt ud udnytter analyseværktøjerne. 

Som Intels General Manager of Talent Intelligence and Analytics Alexis Fink siger: "De 
fleste bruger data på samme måde som fulde mennesker bruger en lygtepæl: til support 
fremfor belysning." Det skyldes ofte, at det kan være et svært værktøj at bruge eller at 
man bliver tabt i mængden af data.

HR-afdelingerne har indsamlet data i årtier, men de fleste har ikke udnyttet disse data 
effektivt. Der er forhåbentlig ved at ændre sig. Men indtil HR-medarbejderne rent 
faktisk udnytter deres data og fjerner kløften mellem teori og praksis, vil HR analytics 
blive ved med at dukke op på trend-lister. 

Hvad er HR analytics så helt nøjagtigt? 
Kort sagt er HR analytics en datadrevet tilgang til at identificere og analysere 
medarbejderrelaterede problemstillinger. Ved hjælp fra HR analytics kan HR-
medarbejdere kombinere og analysere de indsamlede data for at opnå ny og brugbar 
indsigt. Det giver den nødvendige information til bedre beslutningstagning, som er 
baseret på objektive data - fremfor intuition eller mavefornemmelse.  

Samlet set fører bedre udnyttelse af HR analytics til et bedre arbejdsmiljø for 
medarbejderne og en bedre indtjening for virksomheden. Det kan også give HR 
det nødvendige evidensbaserede argument, der gør så ledelsen vælger at støtte HRs 
beslutning. Det er uden tvivl årsagen til, at den seneste undersøgelse fra LinkedIn 
viste en tredobling af antallet af HR-medarbejdere i Nordamerika de sidste fem år, som 
fremhæver analysekompetencer og keywords på deres profil. 

Hvad kan analytics gøre for HR?
På hvilken måde kan analytics styrke HR? Med den rette kombination af tilgængelige 
data er mulighederne praktisk talt uendelige. 

Eksempelvis ved en organisation med en stor personaleomsætning sandsynligvis 
allerede, hvad personaleomsætninger er, men ikke hvorfor den er der. Ved at udnytte 
deres data kan virksomheden finde ud af, hvorfor medarbejderne stopper – eller måske 
endda forudsige, hvornår der er største sandsynlighed for, at de forlader virksomheden 
– og finde en handlingsorienteret løsning for at reducere personaleomsætningen.

For at kunne gøre det skal HR starte med at fastlægge, hvilket måleinstrumenter, de 
skal bruge. Selvom hver virksomhed er unik, er det en god ide at starte med at kigge på 
andelen af opsigelser, drivkræfterne og segmenterne. Derefter bør man undersøge 
sammenhængende via måleinstrumenter såsom lønforhøjelser, performance, og hvor 
lang tid det tager at blive forfremmet. Det kan give indsigt i, hvem der stopper, og 
hvorfor de stopper. Denne indsigt kan du bruge til at lave en fastholdelsesplan for at 
forhindre, at du mister de bedste medarbejdere.

gtepæl: som support fremfor
”

xis Fink, General Manager, Talent

https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/talent-intelligence/workforce/pdfs/Final_v2_NAMER_Rise-of-Analytics-Report.pdf
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Test det grundlæggende

Hvor lang tid tager det dig at indsamle de følgende data og besvare disse få 
spørgsmål om din organisation? 

Det er godt gået, hvis du er færdig på nogle få minutter! Hvis ikke, er det måske på tide 
at tænke over, hvordan og hvor du kan samle dine HR-data et sted for at forenkle dit 
analyseprojekt – eller i det hele taget blot muliggøre et analyseprojekt. 

GRUNDLÆGGENDE (disse spørgsmål bør tage dig under 30 sekunder at besvare)

• Hvor mange medarbejdere er der i din organisation?

• Hvad er gennemsnitsalderen samt køns- og lønfordelingen?

AVANCERET
• Hvor lang tid har dine medarbejdere i gennemsnittet været ansat i din virksomhed?
• Er der risiko for, at visse segmenter forlader organisationen? Hvis ja, hvorfor?
• Hvornår på året topper sygemeldingerne, og hvilke faktorer korrelerer med det øgede
antal sygedage?

Hvad vil der så ske nu? 
HR analytics er et spændende emne, som har meget at tilbyde. Start med at finde ud af, 
hvilke spørgsmål, du bør stille. De bedste spørgsmål er dem, der fører til    
handlingsorienteret indsigt. Find derefter ud af, hvilke måleinstrumenter, der kan 
hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål. Ved at tage disse simple skridt er du 
allerede godt på vej til at skabe en datadrevet organisation.

For at hjælpe dig med at komme i gang har vi samlet nogle brugbare artikler, 
der kan hjælpe dig med at finjustere dit fokus og fastlægge, hvilke spørgsmål og 
måleinstrumenter, der er mest relevante for dig.  

TIPS TIL LÆSNING

• Tre essentielle ting HR-chefer bør vide om people analytics
(blogindlæg, Jaakko Mattila, Sympa)

• En syvtrins guide for at komme i gang med people analytics
(blogindlæg, Jaakko Mattila, Sympa)

• Hvad er HR Analytics?
(blogindlæg, Erik van Vulpen, Analytics i HR)

• 11 nøglemåleinstrumenter
(blogindlæg, Erik van Vulpen, Analytics i HR)

• 9 tips til en strategisk brug af HR-måleinstrumenter
(artikel, Mark Feffer, Society for Human Resource Management)

https://www.sympa.com/blog/three-essential-things-hr-managers-should-know-about-workforce-analytics/
https://www.sympa.com/blog/a-seven-step-guide-to-getting-started-with-workforce-analytics/
https://www.sympa.com/blog/a-seven-step-guide-to-getting-started-with-workforce-analytics/
https://www.analyticsinhr.com/blog/what-is-hr-analytics/
https://www.analyticsinhr.com/blog/11-key-hr-metrics/
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/1017/pages/9-tips-for-using-hr-metrics-strategically.aspx?fbclid=IwAR3WOJyjw7x9Vaqd3OMUtpcRBw-rQTMuwsmVFtqxXfjaECtjUn9cToEXt2w
https://www.analyticsinhr.com/blog/11-key-hr-metrics/
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2. NYE TEKNOLOGIER OG HR

De mest værdiskabende udviklingsinitiativer i moderne virksomheder kræver et solidt 
fundament - oftest teknologi. Det teknologiske landskab ændrer sig hurtigere end 
nogensinde før, hvilket betyder at nye værktøjer, systemer og infrastrukturer bliver 
tilgængelige, imens du læser det her. Lad os tage et hurtigt kig på nogle af de seneste 
teknologier, som vi mener alle, ikke kun HR-medarbejdere, bør være bekendt med: 
RPA (Robotic Process Automation), AI (Artificial Intelligence) og VR (Virtual Reality). 

Robotic Process Automation
Vi citerer CIO Magazine: ”RPA er anvendelsen af teknologi, som er styret af forretning 
og strukturer med det formål at automatisere forretningsprocesser”. I praksis er RPA-
værktøjer fremragende til at understøtte datadrevne processer. Virksomhederne 
kan konfigurere et software eller en ”robot” til at efterligne programmer, så det kan 
behandle en transaktion, administrere data, udløse handlinger og kommunikere med 
andre digitale systemer – helt automatisk.

RPA møder HR
Alle organisationer og brancher ønsker at spare tid og øge effektiviteten, men hvad 
kan RPA specifikt gøre for HR? Kort sagt kan HR-medarbejdere fokusere på de vigtigste 
elementer af deres arbejde ved hjælp af automatiserings-RPA.

Lad os tage et eksempel fra rekrutteringsverdenen: fremfor manuelt selv at skulle 
opdatere ansøgningssporingssystemet efter en nyansættelse, oprette en ny medarbejder i 
databasen og indsamle medarbejderdokumentation, kan RPA klare det hele. Eftersom 
forskellige softwaresystemer kan kommunikere internt, kan RPA også dobbelttjekke 
overholdelsen af HR-processerne.

https://www.cio.com/article/3236451/what-is-rpa-robotic-process-automation-explained.html


6

Artificial intelligens
AI er med god grund et populært emne for øjeblikket. Det anses af mange eksperter for at 
bringe den fjerde industrielle revolution med sig. 

Med hvad er AI helt præcist? Simpelt sagt er AI en algoritme, som tager imod data og 
bruge disse data til at lave noget udover det, som den oprindeligt var skabt til at lave. Den 
kan simpelthen lære noget uden menneskelig indblanding. 

Det betyder heldigvis ikke, at robotterne vil overtage dit 
         

arbejde. Som det står i en nylig rapport fra PWC: 
                           

“Menneskers vurderinger er, og vil altid være afgørende
                                                      

i ledelsesbeslutninger”. AI vil dog frigøre mere tid, mere
                         

kapacitet, mere plads i budgettet og bedre information til
                     

at træffe vigtige beslutninger.”

         
                          

AI møder HR

Mange AI-programmer, der er tilgængelige i dag, er beregnet til rekrutterings- og 
ansættelsesprocesser. De reducerer tidsplanen for rekruttering og hjælper med  
screening af kandidaterne. AI kan også forudsige, hvornår man bør starte rekrutteringen 
for en specifik afdeling for at undgå at have ubesatte stillinger i kritiske perioder.

Dertil kan AI få HR-aktiviteterne til at køre mere effektivt, så medarbejderne får udført 
mere - fremfor at drukne i papirarbejde. AI kan holde styr på aktiviteterne for at hjælpe 
HR med at være på forkant, og kan skabe værdifuld indsigt ved at foreslå 
handlingsrettede strategier med udgangspunkt i data. Derfor er virksomheder rundt om i 
verden, store som små, begyndt at bruge AI-programmer. 

Hvis man overvejer at bruge AI, er det vigtigt at forstå, at automatisering og analytics

CITAT
“Jeg betragter AI som noget mere 
banebrydende end elektricitet eller ild.” 
- Sundar Pichai
CEO, Google

https://www.pwc.at/de/publikationen/verschiedenes/artificial-intelligence-in-hr-a-no-brainer.pdf
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Virtual Reality
Kort sagt tilsigter VR at skabe et realistisk 3D-billede eller miljø, som mennesker kan 
opfatte som virkeligt og interagere med på realistiske måder. Dette gør VR til en ideel 
gaming-teknologi. Der findes en række andre spændende måder, det også kan 
forbedre HR-kompetencerne på - især inden for rekruttering og ansættelse, 
onboarding, læring samt udvikling.

VR møder HR
Et kendt eksempel på en vellykket brug af VR-teknologi er den britiske hær, som 
allerede bruger VR for at overkomme deres rekrutteringsudfordringer. De har for nylig 
skabt fire VR-oplevelser baseret på kamptræning, adventure-træning, 
kampvognstræning og faldskærmstræning. De blev derefter lagt ud på YouTube 360 
som en del af deres rekrutteringsstrategi. Resultaterne var fremragende og viste en 
stigning på 65% i antallet af ansøgninger i løbet af den første måned, hvor kampagnen 
kørte og en stigning på 41% i den anden måned.

VR kan også bruges som en del af en screeningsproces til andre hands-on jobstillinger. 
Derudover hjælper skræddersyede VR-oplevelser med at finde frem til de mest lovende 
kandidater før interviewet. På interviewstadiet kan VR give kandidaterne mulighed for 
at vise deres praktiske færdigheder. Det betyder, at VR kan være en utrolig god 
investering, hvis rollen kræver en masser oplæring på arbejdsstedet.

Hvad vil der så ske nu?
Der bliver udviklet nye teknologier hurtigere end nogensinde før. Nogle teknologier vil 
gå fra at betragtes som “dyr risiko” til at være “vigtigt værktøj”, nogle vil fuldstændigt 
revolutionere vores liv samt den måde, vi arbejder på, og nogle vil forsvinde eller få 
andre teknologier til at forsvinde. 

Det er ikke nødvendigt at mestre alle de nyeste teknologier, men det er nødvendigt at 
holde øje med dem og have en god forståelse af, hvordan de vil påvirke din branche, og 
hvordan de kan være en hjælp i dine HR-processer. Ingen kan spå om fremtiden, men en 
ting er sikker: Teknologien bliver ved med at være en afgørende faktor, så forbered dig 
på en spændende rejse ud i fremtiden.

Fra det væld af informationer derude har vi samlet nogle nyttige artikler, der kan hjælpe 
dig med at opnå en endnu større indsigt i de ovennævnte teknologier. 

ikke er AI. Vores erfaring viser, at mange af processerne inden for HR, som betegnes som 
AI, rent faktisk blot er automatiserede processer, så vær forsigtig med ikke at forveksle 
dem. Husk, at ægte AI betyder, at det kan gøre noget, det ikke er kodet til at gøre. Det 
betyder, at de mest avancerede AI-applikationer er dyre og ikke anvendes i stor 
udstrækning endnu. Efterhånden som teknologien udvikler sig, vil de være mere 
tilgængelige og vil blive en integreret del af vores dagligdag.
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TIPS TIL LÆSNING

• How Artificial Intelligence Is Reinventing Human Resources
(artikel, Barbara van Pay, Entrepreneur Media)

• What You Should Know About AI in HR Tech
(artikel, John Sumser, Human Resource Executive)

• AI in HR: A Real Killer App
(blogindlæg, Josh Bersin)

• Robotic Process Automation Is Coming To HR
-- Here’s What You Need To Know
(blogindlæg, Jonathan Benhamou, Forbes)

• The Future of HR: How HR an Use Virtual Reality
(blogindlæg, Kirsty Chalmers, ICS learn)

• 21st-century HR: How VR is changing the face of training
(blogindlæg, Samsung)

Https://www.entrepreneur.com/article/320763
http://hrexecutive.com/3-things-you-should-know-about-ai-in-hr-tech/
https://joshbersin.com/2018/06/ai-in-hr-a-real-killer-app/
https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2018/07/20/robotic-process-automation-is-coming-to-hr-heres-what-you-need-to-know/#777b55e237f6
https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2018/07/20/robotic-process-automation-is-coming-to-hr-heres-what-you-need-to-know/#777b55e237f6
https://www.icslearn.co.uk/blog/posts/2018/july/the-future-of-hr-how-hr-can-use-virtual-reality/
https://www.samsung.com/uk/business/vr-for-business-solutions/21st-century-hr-how-vr-is-changing-the-face-of-training/
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3. NYE ARBEJDSFORMER OG MILLENNIALS
Som tidligere nævnt vil de nye teknologier ikke gøre os alle sammen arbejdsløse 
(pyha!). I stedet kan de frigøre tid, så vi udføre forskelligartede arbejdsopgaver. Men 
hvordan ser fremtidens arbejde så ud? Det kan være vanskeligt at holde styr på en hel 
verden af arbejdsliv i evig forandring, så lad os vise nogle eksempler på, hvordan det 
ændrer sig.  

Du er måske allerede bekendt med begrebet nye arbejdsformer; et begreb, der ikke kun 

beskriver et enkelt fænomen, men en række forbundne tendenser og samfundsmæssige 
udviklinger. Vi er allerede gået ind i en æra med nye arbejdsformer, da vores opfattelse af 
arbejde ændrer sig radikalt. 

I dag går flere end nogensinde ind for den idé, at det ikke betyder noget, hvilken 
uddannelse du har taget. Det, der betyder noget, er slutresultatet, dine værdier og 
engagement - både på et individuelt og et organisatorisk niveau. Forandring er nødvendig 
for de fleste virksomheder. Det gør, at medarbejdere, som kan være en inspirationskilde 
til forandring, bliver helt uundværlige. Denne beskrivelse passer heldigvis på næsten en hel 
generation: Millennials. 

Millennials på fremmarch
Folk har ofte været helt vilde med klage over millennials. Sandheden er dog, at de ofte er 
blandt de største drivkræfter bag positiv forandring. Millennials er født i den digitale 
tidsalder, er teknologisk begavede og sætter pris på digitalisering i alle dens afskygninger. 
Når de er bedst, tilfører de nye ideer og nye arbejdsgange i en organisation samt sætter 
pris på nye arbejdsmetoder. 

Det er gode nyheder for virksomhederne. Eftersom at millennials nu udgør hovedparten 
af arbejdsstyrken, bliver det mere tydeligt end nogensinde, at de ikke blot er en tendens 
eller et teoretisk koncept. De er her nu og ændrer vores verden, og hvordan vi arbejder i 
den. Efterhånden som millennials - også kendt som generation Z – der er vant til lynhurtig 
tilgang til næsten alting – slutter sig til arbejdsstyrken, er det helt sikkert, at disse 
ændringer accelererer endnu mere.

Hvad vil millennials have?

Når man sammenligner med tidligere generationer, værdsætter millennials generelt 
forskellige aspekter ved arbejdslivet.  Det betyder, at det kan være nødvendigt at 
undersøge, hvad der holder dem i gang for at være sikkert på, at i er i øjenhøjde. 

FLEKSIBILITET: Fleksible arbejdsformer, som fjernarbejde og flekstid giver en bedre 
balance mellem arbejdsliv og privatliv.

KOMMUNIKATION: Samarbejde, gennemsigtighed og feedback er alle vigtige 
elementer for de yngre generationer - især når det fører til læring. Foretrukne 
kommunikationsmetoder involverer normalt teknologi, såsom mobile enheder, apps og 
sociale medier.

STÆRKE VÆRDIER:  Ifølge en undersøgelse gennemført af Deloitte mener 75% 
af de adspurgte millennials, at virksomhederne er alt for fokuserede på deres 
egne dagsordener, når de kunne være mere opmærksomme på et højere formål og 
samfundsmæssige konsekvenser.

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/11/millennials-largest-generation-us-labor-force/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
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Nye arbejdsformer kræver nyt lederskab
Heldigvis er moderne ledelse og HR-tendenser ved at ændre sig til en mere 
menneskecentreret tilgang. Det opfylder ikke kun forventningerne fra millennials, men 
giver også mennesker fra alle generationer og samfundslag mulighed for at trives. 
Hvem kunne ikke tænke sig at arbejde i en organisation med værdier, der støtter din 
trivsel og udvikling? Disse nye ledelseskoncepter fremmer selvledelse, indflydelse, 
teamwork, agile processer og emotionel intelligens. Faktisk er listen med nye ledelses- 
og lederskabskoncepter uendelig. 
Her gives et par velkendte eksempler på disse principper, der relaterer sig til nye 
måder at arbejde og strukturere organisationer på. 

Holacracy

Holacracy er en ny model for en decentraliseret og selvledende organisation. I 
et holacracy er beslutningstagning ikke top-down, men fordeles ligelig imellem 
organisationen. Det giver medarbejderne frihed til at være selvledende – dog 
uden at vige fra organisationens mission. Strukturerede fælles retningslinjer giver 
medarbejderne frihed og eliminerer problemer, som implicitte magtrelationer og 
gætværk. 

Gig economy

Gig economy er en ny økonomi, hvor det er normalt, at arbejdstageren er uafhængig 
og sælger sin arbejdskraft fra opgave til opgave. På denne form for arbejdsmarked 
rangeres kortsigtede kontrakter og freelancere højere end permanente kontrakter. Det 
giver medarbejderne fleksibilitet og frihed til at vælge mellem jobs, men også hvilken 
arbejdsmængde der skal udføres. 

Gig economy er mere end blot en lille bevægelse i vor tid. Faktisk er mere end 57 
millioner arbejdstagere i USA – det er en tredjedel af alle arbejdstagere – en del af 
gig economy. For mange mennesker giver gig economy livsstilsfordele, der ofte er 
vanskelige at finde i det traditionelle arbejdsliv, som eksempelvis en høj grad af 
fleksibilitet og muligheden for at være sin egen chef.  

Teal-organisation

Baseret på  professor Clare W. Graves’ arbejde er en Teal-organisation det foreslåede 
næste niveau i en serie af farvekodede udviklingsniveauer i menneskehedens historie. 
Graves mente, at menneskeheden var klar til et skelsættende spring fremad – hvilket 
ifølge tilhængere er et spring ind i Teal. 
De særlige kendetegn ved Teal er Self-management, Wholeness og Evolutionary 
purpose. I praksis betyder det, at hierarkier fjernes, og at folk er i stand til at være 
deres sande jeg, mens de arbejder sammen mod et mål uden konkurrence. 

https://www.holacracy.org
https://www.gallup.com/workplace/240929/workplace-leaders-learn-real-gig-economy.aspx
https://www.gallup.com/workplace/240929/workplace-leaders-learn-real-gig-economy.aspx
https://www.gallup.com/workplace/240929/workplace-leaders-learn-real-gig-economy.aspx
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Hvad vil der så ske nu? 
I sidste ende er de processer og platforme, du bruger i dit arbejde, ikke det, der tæller – 
det gør resultaterne derimod. Hvis vi ser på de nye arbejdstendenser, opstår de bedste 
resultater ofte, når medarbejderne er involveret i processerne med at vælge
og måle deres egne mål. Det betyder, at det er vigtigt at fremme nysgerrighed og 
mangfoldighed, motivation til læring og involvere medarbejderne helt fra starten. Det er 
vigtigt for alle at bevæge sig i retning af en menneskecentreret tilgang - uanset branche 
eller rolle.

Nedenfor finder du nogle håndplukkede tips til interessant læsestof. De dækker 
selvfølgelig ikke al den vigtige indsigt, der findes om emnet. Hvad er vores bedste tips til 
at blive inspireret så? Søg aktivt efter forskningsemner, som du finder interessante, 
forbliv nysgerrig og sørg for aktivt at indgå i dialoger med andre.  

TIPS TIL LÆSNING

• Millennials and the Paradigm Shift for HR Departments
(artikel, Nickhil Jakatdar, Entrepreneur)
8 lessons on building a company that people enjoy working for
(TED talk, Patty McCord)

• State of Mind at Work
(bog, Tommie Cau)

• Reinventing Organisations
(bog, Frederic Laloux)

https://www.entrepreneur.com/article/283311
https://www.entrepreneur.com/article/283311
https://www.ted.com/talks/patty_mccord_8_lessons_on_building_a_company_people_enjoy_working_for
https://www.ted.com/talks/patty_mccord_8_lessons_on_building_a_company_people_enjoy_working_for
http://www.stateofmindatwork.com/#intro
http://www.reinventingorganizations.com/
http://ww1.reinventingorganisations.com/
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4. FOKUS PÅ DINE MEDARBEJDERE
Vi har nu konstateret, at der er mange forandringer, der rammer os fra forskellige 
retninger. At få medarbejdere ombord og engagere sig i forandring kan være 
vanskeligt – selv på trods af viden om de seneste lederskabskoncepter.

Traditionelt er medarbejdere blevet betragtet 
som en omkostning snarere end værdsat som 
en vigtig indtægtskilde. Nu ved de fleste 
af os, at medarbejderne er dem, der har 
førstehåndserfaring med virksomhedens 
strukturer, systemer, produkter og serviceydelser. 
Ikke alene kan de fortælle, hvad der virker, og 
hvad der ikke gør, de har også beføjelser til at 
fremskynde ændringerne ved at engagere sig selv og 
andre i processen.

Medarbejdererfaring
Alle observationer og opfattelser, som medarbejderne har i deres ansættelsestid i 
en organisation, beskrives som medarbejdererfaring – det vil sige den rejse, som 
medarbejderen tager sammen med din organisation. Medarbejdererfaringscyklussen 
omfatter alle faser fra tiltrækning og ansættelse af talenter, onboarding og motivation 
af de nye medarbejdere, resultatstyring og udvikling til fratrædelse. Forståelse og 
udvikling af denne proces som helhed bør stå øverst på alle HR-afdelingers liste, da de 
kan udgøre meget store fordele - både for medarbejderen og organisationen.

Ved at fremme medarbejdererfaring kan HR eksempelvis bidrage til at øge 
medarbejdernes trivsel og i sidste ende reducere sygefravær og sygeorlov. Denne 
viden vil også øge fastholdelse af medarbejdere, da medarbejderne ikke føler et behov 
for at skifte til en anden virksomhed. Desuden skaber fastholdelse af engagerede 
medarbejdere en mere dedikeret arbejdsstyrke til at fremme bæredygtig vækst. 
Endelig kan det være magisk for dit employer branding, hvilket gør det lettere at finde 
bedre matches blandt kandidaterne og rekruttere nye talenter. 

Medarbejderengagement
Alle faserne i medarbejderoplevelsen er vigtige, når du tiltrækker mennesker og får 
dem til at engagere sig i din virksomhed. Når det kommer til at håndtere forandringer, 
er det særligt vigtigt at engagere dine medarbejdere. Hvis du ikke kan få dine egne 

CITAT
“På trods af al sin teknologi er en virksomhed 
ikke bedre end sine medarbejdere.”  
- Christian Grönroos
Emeritus Professor of Marketing, Hanken School 
of Economics
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medarbejdere til at tro på, hvad din virksomhed gør, hvordan kan du så forvente, at dine 
medarbejdere kan få dine kunder til at tro på det? 

Medarbejderne har brug for at føle, at de har en meningsfuld relation til den 
virksomhed, de arbejder i. Når alt kommer til alt, tilbringer de gennemsnitlig 90.000 
timer af deres liv med at arbejde. Hvis de medarbejdere bruger alle disse timer 
på at være utilfredse og stressede, kan de selvfølgelig ikke yde deres bedste for 
virksomheden. Derfor er det ultimative mål at udvikle medarbejdere, der ikke blot er 
engageret i virksomheden, men er drevet af at hjælpe virksomheden med at nå sine mål 
ved at opbygge styrker og formål. 

For at sikre at medarbejderne er engagerede, skal de først vide, hvad virksomhedens mål 
er. Det er også nødvendigt, at de tror på, at de kan opfylde målene og være motiverede 
til at nå dem. De skal også føle, at man lytter til dem, og at de har adgang til de rigtige 
ressourcer, som eksempelvis kurser, uddannelse, databaser, information og netværk. 

Hvad vil der så ske nu?
Du er på vej i den rigtige retning, når du er i stand til at samle alle nødvendige 
data et sted med pålidelige værktøjer. Takket være avancerede analyser og kunstig 
intelligens eller maskinel læring kan HR derefter analysere et stadig større antal 
medarbejdererfaringer fra forskellige kanaler, som eksempelvis undersøgelser af 
medarbejderengagement. Ved at bruge dine data på en god måde kan du integrere flere 
forskellige adfærds-, følelses- og holdningsmæssige indikatorer, når du udformer dine 
processer. Det vil uundgåeligt føre til en bedre indsigt i medarbejdernes erfaring og 
engagement samt være nøglen til at udvikle disse områder i din organisation.

TIPS TIL LÆSNING

• Employee experience: essential to compete
(blogindlæg, McKinsey&Company)

• 9 out of 10 people are willing to earn less to do more meaningful work 
(artikel, Harvard Business Review)

• 6 things wise leaders do to engage their employees
(blogindlæg, Glenn Llopis, Forbes)

• Optimer udviklingssamtalen – En håndbog til HR-medarbejdere
(eGuide, Sympa)

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-organization-blog/employee-experience-essential-to-compete
https://hbr.org/2018/11/9-out-of-10-people-are-willing-to-earn-less-money-to-do-more-meaningful-work
https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2015/02/02/6-things-wise-leaders-do-to-engage-their-employees/#732ae9bb7f5d
https://www.sympa.com/resources/hr-insights/appraisal-handbook/
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5. HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?
Tendenserne vil komme og gå, efterhånden som HR udvikler sig. Nogle virksomheder 
har allerede taget højde for disse tendenser, mens andre halter langt bagefter, fordi de 
ikke kan forudse fremtiden, mangler viden eller er uvidende. 

Selvom du er bekendt med tendenserne, betyder det dog ikke, at du skal kaste dig 
blindt ud i det, som de førende i branchen taler om. Forandring tager tid, og ingen 
organisationer ligner hinanden. Den hemmelige nøgle til at tilpasse sig og drage nytte af 
tendenserne er ikke at tage alle tendenser til sig, men snarere at træffe en velbegrundet 
og bevidst beslutning om, hvilken kurs der skal følges.

Det er umuligt at forudsige, hvilke ændringer inden for HR, der vil gavne din 
virksomhed, før du prøver dem af og giver dem en fair chance ved at sikre tilstrækkelige 
ressourcer, forandringsledelse og supportprocesser.

Vi håber, at denne vejledning har givet dig den nødvendige information til at navigere 
rundt i de mest aktuelle og relevante emner inden for HR. Hvis du har planer om at 
søsætte nogle af emnerne, har vi et vigtigt tips, vi gerne vil dele med dig: Start med at 
ligge et solidt fundament, som er understøttet af HR-teknologi og HR-data.

Hav styr på dine data for at udnytte trends
I tider med forandringer vil en ting altid forblive konstant: Nødvendigheden af at 
indsamle og bruge dine data for at understøtte din indsats. For at gøre dette effektivt, 
er det derfor afgørende at handle fremfor blot at tale. Før du introducerer 
banebrydende teknologier eller arbejdsprocesser, skal du sørge for, at du har lagt et 
solidt fundament. 

Hvis dine stamdata ikke er i orden – det vil sige ikke er nøjagtige, under kontrol og 
tilgængelige – vil det være umuligt at implementere kompleksiteten af nye teknologier 
eller processer succesfuldt. Så fremfor at kaste dig blindt ud i noget, bør du starte med 
at være helt opdateret på, hvad der sker med din egen organisation og dens 
medarbejdere. Når du er nået dertil, vil en ny verden af muligheder åbne sig.

Når du så du begynder at overveje de nyeste innovationer, er det vigtigt at bevare 
jordforbindelsen. Teknologi er en fantastisk tilføjelse til HR, men den vil aldrig helt tage 
over. Faktisk får man de mest vellykkede resultater, når den skrøbelige balance mellem 
menneskelighed og teknologi opretholdes, og når begge sider bidrager med det bedste 
til festen. Der vil derfor være lige så mange effektive tilgange, som der er mennesker. 
Selv om ingen ny tendens (uanset hvor populær eller revolutionerende den er) kan 
ændre det, bør du deltage for at vinde. 
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