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Psykologiens  
indtog i HR

Psykologien har fået en dominerende rolle  

indenfor HR-feltet. Medarbejdere indenfor både 

det offentlige og det private har fået en  

forbrugermentalitet, som stiller nye krav til  

de ansatte i HR 

HR-feltet er ramt af en psykologisering. Vi ser en  

tendens til, at arbejdet for ansatte i HR-afdelingen  

i stigende grad centreres om den enkelte med- 

arbejders individuelle behov og udvikling. En tendens, 

der er kommet til udtryk i både offentligt og privat 

regi. Organisatoriske strategiske målsætninger  

sløres, i takt med at de psykologiske aspekter af  

arbejdet træder frem i spotlyset. Dette medfører 

øget fokus på kontinuerlig læring, motivation og følel-

sen af at blive værdsat. På denne måde bliver vores 

medarbejdere til fremtidens kunder, som HR har 

ansvar for at fastholde via pleje af deres individuelle 

psykologisk velbefindende. Men hvor stammer denne 

psykologisering af HR-feltet fra? Og hvordan ruster 

fremtidens HR sig bedst muligt til mødet med den?
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Organisationen  
– fra maskine til menneske 

HR-feltet har ændret sig markant. Tidligere var 

HR’s primære kerneopgave at sikre organisatio-

nen profit i et strategisk perspektiv. Vi så organi-
sationen som en mekanisk maskine, hvis primære 

formål var at give tilfredsstillende økonomisk 
outcome. Var der knas i maskineriet, skulle dens 
komponenter blot udskiftes eller sammensættes 

på ny, således at maskinen kunne fortsætte sit 
jævne og stabile tempo som hidtil. Denne orga-

nisationsforståelse er blevet forældet i takt med 
fleksibilitetens indtog på arbejdsmarkedet. 

Mennesket har erstattet maskinen, og HR’s 

kerneopgave har ændret sig. Nutidens orga-

nisationer er præget af hastig varecyklus, lind 

medarbejderstrøm og løbsk teknologiudvikling. 
Vi følger ikke længere slaviske karrierestier til-
knyttet en enkelt organisation, men orienterer os 
i stigende grad mod omverdenen for at skræd-

dersy unikke karrierepatchwork komponeret af 
ansættelser fra mange forskellige organisationer. 

Forudsigelighed sløres, og fremtiden bliver uvis. 
De agile og tilpasningsdygtige organisationer 
vinder frem, mens fortidens standardproduce-

rende monopolvirksomheder ruster og syner hen. 
Dette genererer et krav til nutidens organisatio-

ner om at bevæge sig i et accelererende tempo. 

For at være konkurrencedygtig og vinde ind-

flydelse må den moderne organisation være 
tilpasningsdygtig og holde trit med markedets 
omskiftelighed. Organisationen har derfor behov 

for medarbejdere, der kan sikre organisatorisk 
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resiliens i mødet med omskiftelighed. Organi-
sationen har brug for medarbejdere, der gør 
organisationen stærkere efter hver udfordring, 

den overvinder. Relateres dette til HR-feltet, ser 

vi, at det bliver afgørende for organisationen, 
at ansatte i HR fremadrettet formår at finde og 
fastholde de medarbejdere, der styrker organi-
sationens evne til at indtage og opretholde en 

position blandt de førende på markedet. Spørgs-

målet er da, hvad kræver medarbejdere i denne 
type organisation af deres arbejdsplads og HR 
for at give organisationen denne førertrøje? 

Nye tider – nye krav 
Når efterspørgslen efter gode medarbejdere er 
høj, sættes prisen op. I takt med at arbejdskraften 
stiger i værdi, får den eftertragtede medarbejder 
tilsvarende øget sine muligheder for at stille krav 
til arbejdspladsen. Medarbejderen spørger ikke 
længere: ”Hvad kan jeg gøre for min organisa-

tion?”, men derimod: ”Hvad kan min organisation 
gøre for mig?” Vi oplever altså en tendens til, at 
ejerskabsmentaliteten, der regerede i fortidens 

organisatoriske maskiner, erstattes af en for-

brugermentalitet, hvor medarbejderen sættes i 

centrum. 

Tiden, hvor det var tilfredsstillende for medarbej-

dere at blive anset som en mekanisk komponent, 

der skal sikre profit, er slut. I stedet stilles der 
krav om tilfredsstillelse af individuelle behov og 

psykologisk velvære. Nye krav om udvikling som 
resultat af fleksibiliseringen omhandler således 
ikke blot udvikling af organisationen som en 

samlet helhed, men også i høj grad udvikling af 
den enkelte medarbejder. Vi har øjnet, at med-
arbejderne er en af organisationens vigtigste 

drivkræfter. At 

have de rette 

medarbejdere er 

essentielt for orga-

nisationens kon-

kurrencedygtig-

hed. Men hvordan 

gør organisationen 
sig tiltrækkende 

for de rette med-

arbejdere? Her 
er det vigtigt, at 

organisationen 

slipper forståelsen 
af medarbejderen 

som en ressource, 

der tilhører organisationen. Organisationen skal 
se medarbejderen som en forbruger. Organisa-

tionen bør fokusere på, hvordan den kan tilbyde 

medarbejderen ressourcer, som tilfredsstiller 

medarbejderens individuelle behov og giver 

psykologisk velvære. 

Da HR-afdelingen  
blev til kundeservice
Meget tyder på, at medarbejderen bliver frem-

tidens kunde, og at varen psykologisk velbe-

findende kommer i høj kurs. Men hvad kræver 
det så at holde kunderne i butikken? Det er her, 
HR kommer på banen. At fastholde forbrugeren 
kræver bl.a. høj kundetilfredshed. Fremtidens HR 
bliver derfor en nøgleaktør i forhold til at støtte 
organisationen i at opbygge resiliens og opti-
mere kontinuerligt ved at tiltrække og fastholde 

de rette medarbejdere. De skal sikre, at organi-

sationen tilbyder medarbejderen et arbejde, der 
stimulerer, motiverer og udfylder individuelle 
behov. Dette betyder, at HR skal understøtte den 
enkelte medarbejders læring, psykologiske sund-

hed og følelsen af at være værdsat. At tilfredsstil-
le den enkelte medarbejders individuelle behov 

er en udfordrende, men utrolig betydningsfuld 
opgave. Som ansat i HR bør du derfor spørge dig 
selv: ”Hvad har mennesket behov for sammen-

holdt med maskinen?”. Du kan finde inspiration 
til løsning af dette spørgsmål i det følgende.

Tre greb til mødet med  
medarbejderen som forbruger 
I dette afsnit får du tre greb, der kan være nyttige 
i mødet med medarbejderen som forbruger. Du 
kan med fordel anvende dem ved eksempelvis 

tilrettelæggelse af udviklingsplaner, onboarding, 

coaching og løbende sparring. 

Meget tyder på, at medarbejderen 

bliver fremtidens kunde, og at varen 

psykologisk velbefindende kommer  

i høj kurs. Men hvad kræver det så  

at holde kunderne i butikken? Det  

er her, HR kommer på banen.
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Opbyg tillid 

For at kunne skabe psykologisk velvære hos 
den enkelte medarbejder er det nødven-

digt at etablere en tillidsfuld kontakt. Vær 
derfor imødekommende og engageret ved 
kommunikation med medarbejderen. For at 

skabe en god alliance med medarbejderen 

er det vigtigt, at vedkommende føler sig 
mødt og har en oplevelse af, at du har en 

1.

2.

3.

oprigtig interesse i at støtte vedkommendes 
individuelle udvikling. Vedkommende skal 
have tiltro til, at du varetager vedkommen-

des interesser og behov. Gør den individu-

elle udvikling til en samskabelsesproces, 

hvor både medarbejder og du føler ejerskab 
over forløbet. 

Fokuser på  
den enkeltes behov 
Forskellige medarbejdere har forskellige 

behov. Som ansat i HR er det derfor vig-

tigt at afdække, hvad der motiverer den 

enkelte. Nogle medarbejdere vil eksem-

pelvis have brug for sikkerhed, andre for 

et solidt tilhørsforhold, mens nogle helt 
tredje ønsker agtelse og respekt. Den 
enkeltes behov kan afhænge af niveauet 

i organisationshierarkiet, personligheds-

stil, tidligere erfaringer fra andre stillinger 

o.lign. For at tilfredsstille og motivere 

den enkelte er det derfor essentielt, at du 

har fokus på medarbejderens individu-

elle præferencer. Skræddersy din ydelse 
til den enkelte med-arbejder frem for at 

tilbyde uniforme udviklingsplaner med 
afsæt i standardiserede procedurer.

Gør din ekspertise tydelig
Når du har fået en fornemmelse af den 
enkelte medarbejders behov, er næste 

skridt at gøre HR’s ekspertise tydelig. 
Undersøg, på hvilken måde organisa-

tionen kan forsyne medarbejderen med 
ressourcer, der imødekommer vedkom-

mendes ønsker. Det er vigtigt, at med-

arbejderen ikke får en oplevelse af, at 
HR blot er et informations-center eller 

direktionens lakajer. Kommuniker klart og 

tydeligt, at organisationen er engageret i 
vedkommendes udvikling, og konkretiser 

dernæst, på hvilken måde organisatio-

nen kan imødekomme vedkommendes 
behov.  
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