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 HRM som Teori og Praksis 

’HRM som teori og praksis’ introducerer den studerende til den nyvalgte specialisering, fagområdet Human 

Resource Management (HRM). Udgangspunktet er, at HRM ikke kun beskæftiger sig med problemstillinger 

knyttet til individer i en kontekstløs situation, men derimod handler om en strategisk forankret integration af 

personer og opgaver i en organisatorisk kontekst. Faget tager afsæt i det fagområde, som HRM har erstattet for 

ca. 20 år siden, nemlig Personnel Management (PM), og anskueliggør den grundlæggende paradigmatiske forskel 

mellem disse to teoriområder (PM og HRM). På den baggrund præsenteres og reflekteres derover de væsentligste 

forskningsområder og dertil hørende praksisformer inden for HRM. Faget folder HRM ud som både en strategisk, 

professionel praksis og et akademisk forskningsområde. Fagets fremdrift følger den såkaldte ’HRM-cyklus’, der 

handler om samspillet mellem organisation og individ fra ansættelsesforholdets indgåelse og etablering af en 

psykologisk kontrakt mellem arbejdsgiver og arbejdstager til samarbejdet afslutning. Herigennem diskuteres 

klassiske HRM-opgaver, bl.a.: Human capital planning, employer branding, tiltrækning, rekruttering og udvælgelse 

af (nye) medarbejdere samt talent management. Endvidere diskuteres indslusning og socialisering af nye 

medarbejdere samt efterfølgende motivation og fastholdelse samt afskedigelse af medarbejdere. I denne 

forbindelse er der særligt tætte bånd til HRM-linjens efterfølgende Fag 2, Human Resource Development, som går 

i dybden med læring og udvikling af de menneskelige ressourcer. ’HRM-cyklus’ er dermed fagets praksisnære 

ledemotiv, og denne metafor er forståelsesramme og mentalt stillads for en akademisk udforskning af teoretiske 

og kritiske perspektiver på, hvordan HRM kan udvikle sig som en strategisk praksis gennem design og 

implementering, der er forankret i forretningsstrategien.  

 

 Human Resource Development (HRD) 
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Formålet med undervisningsforløbet er at rette et kritisk teoretisk blik mod, hvordan læring i arbejdslivet tænkes 

og gøres. Faget åbner læringsfeltet op, ved at belyse og diskutere nogle af de centrale debatter, dynamikker, 

problematikker og dilemmaer, der gennem tiden har konstitueret feltet, og som præger det i dag. Desuden er 

det ambitionen at vise, hvordan læringsbegrebet ligger som en underliggende præmis for de fleste HRM-

praktikker; eksempelvis kompetenceudvikling, medarbejderudvikling, talent management, 

evalueringspraktikker, vidensdeling mv. Hermed er det sigtet at udvikle de studerendes analytiske forståelse for 

læring og deres evne til, som refleksive HRM praktikere, at arbejde professionelt med læring og udvikling i en HR 

sammenhæng. Det praktiske sigte vil ikke mindst blive understøttet af at vi løbende vil sætte det 

læringsteoretiske landkort i spil i forhold til empiriske cases, praktiske problemstillinger og øvelser. Formålet 

med undervisningen er:  

 At opsummere væsentlige pointer fra det læringsteoretiske felt.  

 At styrke de studerendes analytiske kendskab til de læringsteoretiske strømninger og begreber, 

deres styrker og begrænsninger.  

 At give et kritisk indblik i nogle af de centrale læringsteoretiske positioner, deres syn på læringens 

væsen og virke, såvel som deres konsekvenser – samt at forstå de organisatoriske og 

samfundsmæssige udviklingstendenser, der påvirker læring i arbejdslivet.  

 At oparbejde erfaring med at arbejde refleksivt med læringsprocesser og at skærpe evnen som HRM-

praktiker til at drage nytte af de tanker og erfaringer om læring, der kendetegner HRD feltet.  

 

Faget stiller skarpt på læringstemaet i relation til HRD feltet. Hvad er læring? Hvordan lærer vi? Hvordan lærer 

man at lære? Hvordan lærer vi at få andre til at lære? Hvorfor læring? Hvad kan læring? Hvordan bruges læring? 

Hvilken rolle har læring i HR praksis? Undervisningen vil forfølge disse spørgsmål. Vi vil læse tekster om 

forskellige læringsteorier (fra behavioristiske læringsforståelser til nyere social læringsteori) og sætte fokus på 

deres forskellige menneskesyn og implikationer for HRM arbejdet. I tematiseringen af læring iværksætter vi et 

eksplicit organisatorisk og sociologisk blik. Læring foregår aldrig i et tomrum, men er altid indlejret i en praksis og 

kan derfor ikke forstås uafhængigt af sin kontekst. Via tematikker så som nye organiseringsformer, 

læringsmåder, evalueringsregimer og vidensdeling vil vi udforske, hvordan lærings- og udviklingsprocesser både 

formes af og former den organisatoriske og samfundsmæssige kontekst som de er en del.  

 

Performance Management 

Dette fag sætter fokus på den kerneopgave i HRM, der drejer sig om måling, evaluering og ledelse af performance i 

organisationer. Faget diskuterer, hvordan performance information bliver en helt central brik både i skabelse og 

løsning af organisationers koordinations og motivationsproblemer. Undervisningen har til formål at udvikle de 

studerendes kompetencer i forhold til analyse og design af en række centrale elementer i performance management 

systemer og processer. De omfatter spørgsmål om 1) hvad er organisatorisk performance?, 2) hvordan kan det måles 

og evalueres?, 3) hvorfor og hvordan skaber performance information organisatorisk værdi?, og 4) hvordan indgår 

denne information i design af belønningssystemer, feedback processer og organisationens strategiske styring?  

 

Faget tager afsæt i en organisationsøkonomisk teoretisering af fagområdet, men udbygger gradvist en 

tværdisciplinær analyseramme, der trækker på både økonomiske, sociologiske og psykologiske perspektiver. 

Herigennem udvikles et begrebsapparat, der kan bruges til at forstå den ’hårde’ såvel som den ’bløde’ del af PM og 

samtænke forskellige former for målinger og evalueringer, der alle har central betydning for, hvordan performance 

management folder sig ud i organisationer. For eksempel drejer diskussionen om måling sig ikke kun om måling af 

resultater, men også om kvalitative vurderinger af adfærd. Belønning er heller ikke alene et spørgsmål om bonus, 

men kan lige så vel dreje sig om forfremmelse, social anerkendelse, omdømme og medarbejderens arbejdsglæde. 
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 Labour Economics 

Faget er et orienteret imod at diskutere og levere løsningsmodeller på HRM problemstillinger som f.eks.  

 udvælge standarder for ansættelse  

 forstå og løse rekrutteringsproblematikker 

 designe jobs og organisationsstrukturer  

 analysere kultur og sociale normer og udpeger deres betydning for værdiskabelse 

 tilrettelægge kompetenceudvikling  

 udvikle samarbejdsstrategier 

Diskussionerne og designanvisningerne udvikles på faget ved at trække på forskellige grene af økonomisk teori f.eks. 

transaktionsomkostningsteori, kontraktteori, agent teori og spilteori.  

Faget er progression til linjens tidligere fag i den forstand at der tilføjes mere til de studerende forståelse af de 

centrale HRM problemstillinger. Endvidere udvikles de studerende indsigt i den del af moderne 

organisationsøkonomi, der er anvendelig i forhold til HRM fagområdet.  

 

Human Capital Analytics 

I en øget kompleks og global organisation er det kritisk at virksomheder anvender sofistikerede og grundige metoder 

til at informere deres beslutningstagen. I mange virksomheder bliver HR-relaterede beslutninger stadig taget på 

baggrund af erfaring eller mavefornemmelser frem for et reelt empirisk grundlag. For at styrke beslutningsevnerne 

er det centralt med analytiske kompetencer samt grundigt kendskab til HR processer og praksisser. Dette gør 

virksomheder bedre i stand til at stille de rigtige spørgsmål, der har relevans for virksomhedens kerneforretning. 

Eksempler på sådanne spørgsmål kan være: 

 Hvad er de grundlæggende årsager til at vores medarbejdere forlader os? 

 Hvad karakteriserer vores bedst præsterende teams? 

 Hvilken teamsammensætning er optimal for at facilitere videndeling? 

 Hvilken effekt har træning og udvikling på vores lederes evner til at lede 

 medarbejdere? 

 Hvorfor skal vi bekymre os om vores medarbejderengagement? 

 

Disse spørgsmål er centrale at kunne besvare for at kunne opbygge og opretholde konkurrencemæssige fordele og 

skabe værdi i virksomheder. 

 

Strategisk HRM 

 

 Fagets formål er at gøre den studerende i stand til at forstå HRM i en samfundsmæssig kontekst. Faget giver 

den studerende et indblik i samspillet mellem virksomhedens strategi, samfundstendensers og den daglige 

selvledelse blandt medarbejdere. Særlig ser faget nærmere på, hvad dette samspil betyder for HRM teoretisk og 

i praksis.  

Udgangspunktet for kurset er et nysgerrigt og bestyrkende blik på HRM som en central virksomhedsstrategisk 

platform i en samfundsmæssig kontekst. Fra at HRM op gennem 90’erne og 00’erne øgede sin professionalisme 

gennem fagligt ejerskab af temaer og processer for rekruttering, performancestyring, belønning, 

ledelsesudvikling og talent, er HRM i de senere år i stigende grad udfordret af kravet om at kunne levere 

resultater og skabe værdi for virksomhedens forretning, både i en bred (interessentskaber) og en specifik 
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 (bundlinjer) forstand. HR-arbejdet forventes at kunne række langt ud over HRM’s egne faglige grænser, 

legitimitets- og ansvarsområder. Det er ikke nok, at HR chefen eller HR partneren har tilkæmpet sig en plads 

omkring de øverste ledelsesborde. De må også kunne bringe den rette forretningsmodel, ledelse og analyse i spil 

for at drive forretningen fremad. Virksomheder må i stigende grad se sig gennemlyst af problemstillinger og 

potentielle forretningsprojekter langt udenfor dens umiddelbare kontrol.  

Centrum for faget er forholdet mellem den daglige udfordring medarbejdere og ledere oplever når de skal lede 

sig selv på værdiskabende måder, og de strategiske udfordringer virksomheder i dag står overfor som del af en 

oplevelsesøkonomi. Centrale begreber i faget er: Strategi, kapabilitet, værdi, forretningsmodel, selvledelse, 

grænseløshed, stress-håndtering, kerneopgave, RBV (ressource-based view).  

 

Projektorienteret forløb (praktik) 

I 2. semester gennemføres et 12-ugers praktikophold i en relevant organisation, svarende til et halvt semester. I 

praktikperioden arbejder den studerende med konkrete, relevante og autentiske HRM-opgaver og er en integreret 

del af praktikstedets HRM-miljø. Den studerende har dermed mulighed for at teste den kompetence, som 

undervisningen på HRM-linjen har givet, og anvende den i forhold til den praktiske virkelighed. Eftersom 

praktikstederne med rette kan forvente, at HRM-studerende især er fortrolige med de teoretiske sider af HRM-

området, er det meget vigtigt, at 3 ud af 5 eksamener er bestået inden praktikstart.  

 

Praktikopholdet, der er fuldtidsarbejde i de tolv uger, stiller store krav om effektivitet og refleksivitet i arbejdet, evne 

til at blive en del af en arbejdspladskultur, praktisk-administrative færdigheder og sociale evner. 

 

 

Kompetenceprofil 

 

Det kan være svært at sætte ord på sine egne kompetencer. Som nævnt kan du bruge dit studies kompetenceprofil 

til at sætte ord på dine faglige kompetencer.  

For at blive en alsidig, kvalificeret HRMer skal den færdige kandidat besidde flere forskellige typer af kompetencer. 

Disse kompetencer kan opdeles i to kategorier - generelle og HRM-specifikke kompetencer. De generelle 

kompetencer gør kandidaten i stand til teoretisk baseret at kunne analysere komplekse forhold, der ser anderledes 

ud fra forskellige perspektiver og udgangspunkter, samt formulere forskellige tiltag, (kommunikations)strategier for 

og/eller implikationerne af deres gennemførelse. De HRM-specifikke kompetencer giver kandidaten indsigt og et 

solidt fundament for at forstå og anvende både traditionelle og innovative metoder til at håndtere historiske og 

aktuelle HR-udfordringer og viden til at udvikle metoder og værktøjer til identificere, formulere og imødegå 

fremtidige udfordringer, inklusive de udfordringer der kan være med til at omdefinere HRM. 

Ved uddannelsens afslutning er den studerende i stand til at: 

 Identificere grundlæggende HR udfordringer, problemstillinger og muligheder 

 Se HR problemstillinger og potentielle løsninger fra en række forskellige perspektiver (f.eks. strategiske, 
økonomiske, juridiske, samarbejde, organisatoriske, etiske og ledelsesmæssige perspektiver) 

 Forstå og kunne arbejde i og med en HRM forretningsmæssig kontekst 

 Arbejde med medarbejdermotivation og -udvikling på flere forskellige niveauer 

 Tilrettelægge medarbejderes og lederes generelle- og kompetencemæssige udvikling 

 Designe belønningssystemer og anvendte diverse former for virksomhedsdata for at optimere 
medarbejderperformance 

 Udvikle og lede HR arbejde 
 


