
Velkommen til 
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Hvordan skaber vi meningsfulde 
organisationer?
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Smircich & Morgan: Leadership is ”the management of meaning”

”Viden er magt”, men det er i sidste ende ”mening” vi handler ud fra (tænk på: ”det 

post-faktuelle samfund”)

Alle HRM-processer er gennemsyret af meningsskabelse blandt de involvererede 
aktører: Tiltrække, Udvikle, Fastholde, Afvikle.

Et eksempel: Ansættelsesprocessen – gensidig meningsskabelse mellem og om de 
ansættende og kandidaten

Men er vi gode nok til det og bevidste nok om det? Hvad kan vi gøre bedre?

Konferencens indlæg og aktiviteter giver nogle spændende bud på netop det.

Hvorfor dagens tema for konferencen?



Nyt fra Cranet-undersøgelsen

• Hvad er Cranet-undersøgelsen og -netværket?
• At skabe mening i HRM i 25 år
• Hvordan er Cranet-netværket ”en meningsfuld organisation” og hvordan 

kan den blive ved med at være det ?
• Den internationale rapport 2017 (eksempler fra):

• Data-sættet
• HR-funktionens placering og opgaver
• Faglig organisering og intern kommunikation
• Udvælgelse

• Den næste undersøgelse 2018-2019
• Andre planer og projekter i Cranet-regi
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Cranet har samlet viden om HRM siden 1989 (i DK siden 1991)

Omfatter nu mere end 40 lande

Cranet er basis for et samarbejde mellem universiteter og (ofte) 
professionsforeninger

Den danske undersøgelse dækker alle virksomheder med mere 
end 100 ansatte – såvel offentlige som private

Cranet danner basis for en voksende international forskning i 
HRM

I modsætning til andre undersøgelser fokuserer Cranet især på, 
hvad der faktisk sker i virksomhederne, frem for holdninger eller 
vurderinger 

Cranet projektet - unik viden om HRM 
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• Cranet-netværket startede med det formål at beskrive 
udviklingen af HRM i Europa

• Efterhånden deltager mere end 100 forskere i netværket og det 
er blevet sværere at styre

• Der er mange årsager, der bringer forskere til netværket, hvoraf 
selve undersøgelsen har fået relativt mindre betydning

• Som alle andre organisationer skal Cranet-netværket 
genopfinde sig selv – og det ”narrativ” som bærer netværket –
for at kunne overleve

• Det arbejde startede vi på København-mødet i juli 2017, hvor 
tre grupper: En governance-gruppe, en administrationsgruppe 
og en digitaliseringsgruppe, blev nedsat.

At skabe mening i HRM i 25 år 

– og blive ved med det?
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Cranet-netværkets udvikling



Undersøgelsen i tal

Ud af 59.156 udsendte skemaer
er 6.093 besvaret hvilket giver en
gennemsnitlig svarprocent på 10,3 %

Danmark ligger lige over gennem-
snit, og spurgt alle relevante organisationer  
(> 100 ans.)

DK
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HR-ansvarlige direktørs deltagelse i topledelsen 
(hele datasættet)
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Hvor rekrutteres HR-direktøren fra?
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Hvilket strategier/politikker er formaliserede?
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Hvornår inddrages HR-funktionen i 
strategiarbejdet? 
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I hvor høj grad påvirker fagforeninger 
organisationen? (EU, Non-EU, Non-Europe)
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Manuelle arbejdere bliver formelt orienteret 
om strategien (EU, Non-EU and Non-Europe)



Udvælgelsesmetoder (EU)



Hvad kan det så bruges til?
• ”Best fit” og ”best practice” 

hvad kan vi lære?

hvad kan vi ikke lære?

• HRM fra US – indflydelsesrig, men fra en anden 
kontekst

• Udviklingen af HRM-praksis – hvad er på vej?

• Større opmærksomhed på landeforskelle



Hvad er udfordringen?
• Styrken: ”En standardiseret undersøgelse” 

som skaber mulighed for sammenligning

• Udfordringen: ”Hvordan udvikle 
undersøgelsen med nye temaer?”

• Hvordan opnår vi styrken fra begge dele?

• Det er det vi arbejder med at svare på….
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• Den internationale rapport bliver tilgængelig september-
oktober 2017

• Videre arbejde med den danske database

• Artikel om Cranet-projektets forskningspraksis

• Næste undersøgelse 2018-2019

• Et akademisk spor på Cranet-konferencen?

• In-put til Cranet-konferencen 2018

Hvad bliver næste nyt fra Cranet projektet?



19

Frokost og networking!!



Mening med  

CRANET KONFERENCEN 2017

Afrunding
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Meningsskabelse fra et toplederperspektiv gange tre

Mening med HRM: Cranet netværket og Cranet undersøgelsen

Meningsskabelse som ledelses- og organisationsperspektiv

Meningsskabelse i organisationer set fra forskellige generationer

Meningsskabelse i en kunstnerisk kreativ virkelighed

Afrunding – hvad har vi lært i dag?



Tak for idag

CRANET KONFERENCEN 2017

Velkommen tilbage på Cranet-
konferencen den 4. september, 2018,!



Networking 
(og en forfriskning) på vej hjem 

CRANET KONFERENCEN 2017


