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Program 

1.  Hvorfor opstår de nye organisationsformer, og hvordan ser de ud? 

2.  Hvad er det nye – hvordan fungerer de? Bevidsthed/mindset og 
redskaber? 

3.  Hvor og hvordan starter man? 





Anne Thybring 
•  Cand. psych., selvstændig 

erhvervspsykolog 

•  Specialiseret i selvledende 
organisationsformer, AGORA 
”Organisationer Gentænkt” 

•  Tidligere leder og HR-chef i 
Rambøll Management 
Consulting, Attractor 

•  Ekstern lektor, Institut for 
Filosofi og Læring, Aalborg 
Universitet 



Ledelses-
styring 

Selv- 
organisering 

At finde en ny balance? 

Højtydende  
organisationer 

Hvorfor er Andreas her? 



Overvej selv eller tal med din sidemand 
 

Af alle de steder du kunne være i dag, har du valgt at 
være her.  
  

Hvorfor? Hvordan resonerer dette emne hos dig? 



Spørgsmål, som besvares med håndsoprækning, så vi 
får en fornemmelse af hinanden 

 
•  Hvem kender til Frederic Laloux’ tanker og begrebet teal? 

•  Hvem er aktivt i gang med at eksperimentere eller lave organisation på 
baggrund af disse eller lignende ideer? 

•  Hvem kommer fra virksomheder med mere end 30 medarbejdere? 



Dette håber vi at tale om den første time 
 

Hvad bevæger vi os væk fra? 
 
Hvad bevæger vi os hen imod? 





De ansatte kan frit bestemme, hvilke projekter de vil arbejde med  
 
De ansatte kan endvidere selv starte nye projekter op 
 
De projekter som gruppen af medarbejdere finder mest lovende, 
får tildelt flest ressourcer 
 





Case: Buurtzorg 
Buurtzorg er en privat leverandør af hjemmepleje i Holland etableret i 2006 af Jos de 
Blok. Buurtzorg blev etableret med 4 sygeplejersker og er vokset til over 10000 
sygeplejersker i 2018 fordelt på teams i Holland, Sverige, Japan og USA. Men målet 
har aldrig været vækst men ønsket om at lave en organisation der fungerede 
”anderledes”: “I believe in client-centered care, with nursing that is independent and 
collaborative” (Jos de Blok). Og netop uafhængigheden er et markant kendetegn. For 
ud af 10000 personer er der kun én leder: Jos de Blok. Buurtzorg er altså den 
ekstreme udgave af opgøret med den hierarkiske organisation.  
Og hvad der er vigtigst, så vinder Buurtzorg en række meget afgørende 
kvalitetsmålinger: 
•  En rapport fra 2010 af Ernst & Young dokumenterer en besparelse på 40% for det 

Hollandske sundhedssystem. 
•  Et KPMG casestudie lavet i 2012 viser: I det væsentlige giver programmet 

sygeplejersker (i stedet for assistenter eller rengøringspersonale) mulighed for at 
levere al den pleje, patienterne har brug for. Og selvom dette har betydet højere 
omkostninger pr. time, har resultatet været færre timer i alt. Faktisk har 
Buurtzorg ved at ændre plejemodellen opnået en reduktion på 50 procent i 
omsorgstimer, bedre pleje og øget arbejdsglæde for deres medarbejdere 

 
Se mere på: http://www.buurtzorgusa.org/about-us/ 



Slide fra Jörn Hendrik Ast, Superhelden-Training GbR 



https://vimeo.com/121517508 



3 karakteristika for teal eller next-stage organisationer 

1.  Selvorganisering/selvledelse 
–  Ingen har magt over nogen anden 
–  Fra magthierarki til naturligt netværk som organiserer sig dynamisk 

2.  Evolutionært formål 
–  Ingen konkurrence  
–  Formål emergerer 

3.  Helhedstænkning 
–  Ingen masker 
–  Intet Ego – hele mennesket 



 
 

Selvorganisering/selvledelse 
 
Kollegerne planlægger, sætter retninger, træffer beslutninger, 

justerer på samarbejdet, opgiver projekter eller produkter, 
sætter nye i søen, ansætter nye kolleger, udvikler hinanden, 
forholder sig til økonomi, forholder sig til effektivitet, 
håndterer konflikter, forhandler med kunder, køber udstyr, 
investerer, osv. 

Forskelligt fra 
•  Formelle magthierarkier, stillinger, titler, 

funktionsbeskrivelser 
•  Planer, målstyring, performance-management, controlling, 

uddelegering 
 
Emergent organisering, autonomi & absolut ansvar, selv-ledelse 



Evolutionært formål 

Et formål, som taler til folks 
dybe aspirationer.  Som 
realiseres fordi det er 
værdifuldt i sig selv. 
Udvikler sig over tid. 

 
Vanskeligt at sikre at 

menneskene i 
organisationen ikke 
behandler formålet som 
om det var ydre sat.  

 
Forskelligt fra: 
•  Målsætninger 
•  Mission, vision, strategi 
•  Værdier 
•  Kerneopgave-tilgangen 



  

For us at Patagonia, a love of wild and beautiful places demands 
participation in the fight to save them, and to help reverse the steep 

decline in the overall environmental health of our planet. 
  

Mission Statement:  
Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire 

and implement solutions to the environmental crisis 



Hvad laver disse mennesker?  

1. Jeg fjerner dårlige tomater 
fra bordet 

 
 Hvad er forskellen på 1 og 2?  
•  2. er formuleret ”positivt”  
•  1. er den konkrete handling. 2. er formålet/missionen med 

handlingen der forbinder det jeg gør med Morning Stars 
overordnede mission  

•  2. gør at jeg må tænke mere bredt. Gør mine kolleger f.eks. noget 
der hindrer den mission? 

2. Min mission er at sikre, at vores 
kunder får tomatprodukter uden 
fremmed materiale 

 
 



Et skift i ledelsesfokus? 
 
A shift from striving to be the ‘best-in-the-world’ to being the 
‘best-for-the-world’, an increasing focus on value-creation 
through stewardship and service. 
 
 
Purpose replaces strategy in many ways... People won't be 
saying, ‘What's the plan we're following?’ They'll be saying, 
‘What's the purpose?  
 
Henley Business School 
Global research rapport 
 



Helhedstænkning 

•  Fra ”masker” til hele mennesket i sin humanitet 
•  Her skal være godt at være 
•  Visdom hinsides rationalitet 
•  Helhedstænkning i forhold til andre - paradokstænkning 
•  Helhedstænkning i forhold til liv og natur 



Spørgsmål… 
 

Hvad ser I, at vi bevæger os væk fra? 
 
Hvad ser I, at vi bevæger os hen imod?  
 
 



Dette håber vi at tale om den anden time 

•  Hvad er de konkrete redskaber og praksisser i selvledende 
organisationer?  

•  Hvordan ser de danske varianter ud? 

•  Hvilket mindset hviler dette på? 
 



Hvilken bekymring kan det vække? 

© 2014 W. L. Gore & Associates, Inc.

But, the Culture Does Have 
its Challenges!



Teori	  X	  og	  teori	  Y	  
Douglas	  McGregor	  (1960)	  The	  Human	  Side	  of	  Enterprise	  

	   Teori Y 
•  Fysisk og mental arbejdsanstrengelse er lige 

så naturligt som at lege eller hvile 
•  Mennesket er i sin essens aktivt, søger 

anerkendelse fra ligemænd for sit bidrag, 
optaget af at realisere sit potentiale, at 
udvikle sig til stadighed, herunder også 
personligt og spirituelt.  

•  Mennesket er af natur ikke passivt eller 
modvilligt over for organisatoriske behov. 
Det er blevet sådan som resultat af 
erfaringer med at være i organisationer 

•  Motivation, potentialet til udvikling, evnen 
til at påtage sig ansvar, paratheden til at 
arbejde for organisationens behov og mål er 
alt sammen tilstede i mennesket. Det er ikke 
noget som ledelsen ”skaber”. 

•  Det er ledelsens ansvar at gøre det muligt 
for mennesker at genkende og udvikle disse 
menneskelige karakteristika hos sig selv. 

Teori X 
•  Mennesket er af natur dovent – 

arbejder så lidt som muligt 
•  Mangler ambition, bryder sig ikke 

om ansvar. Foretrækker at blive 
ledt af andre. 

•  Grundlæggende selv-centreret, 
ligeglad med organisatoriske 
behov 

•  På grund af denne modvilje må de 
fleste mennesker tvinges, 
kontrolleres, overtales eller trues 
med straf for at få dem til at lægge 
tilstrækkelig energi i at opfylde de 
organisatoriske mål. 



1.  Hvor har din organisation Teori X-
antagelser i brug? 

2.  Hvor har din organisation Teori Y-
antagelser i brug? 

3.  Er der områder, hvor du/I kan sætte 
mere ansvar på spil? 



Forskningsprotokol formålsformulering 
 
Projektets formål er at undersøge humaniserende organiseringsformer og nonhierarkiske 

arbejdsformer, som er bæredygtige i bred forstand, herunder særligt socialt, psykologisk, 
organisatorisk, økonomisk, samfundsmæssigt.  

 
For nogle organisationer vil ambitionen være at udvikle bæredygtige alternativer til en hierarkisk 

grundstruktur. For andre organisationer er hierarkisk grundstruktur et vilkår, og ambitionen 
er da at undersøge hvordan der kan udvikles lommer af mere humaniserende praksis, af 
non-hierarkiske eller mindre bureaukratiske arbejdsformer, og/eller af mere 
selvorganiserende handlekraftig praksis. 

 
 





Erfaringerne fra Organisationer Gentænkt år 1 

Nye procedurer 
udvikles 

Kollegers adfærd 
og mindset 

Kulturudvikling 

Ledernes 
overbevisning 

•  Kollegial feedback 
•  Konflikthåndtering 
•  Beslutningsprocesser 

•  Opgør med ”ansat”-
selvforståelse 

•  Turde friheden og ansvaret 

•  Menneskesyn 
•  Værdier 
•  Ego og privilegier 

•  En org for modne voksne 
•  Turde emergens 



Aktuelt arbejde…  
•  Topledelsens overbevisning 
•  Kollegiale feedback- og performanceevaluerings metodikker 
•  Kollegiale konflikthåndteringsprocesser 
•  Beslutningsprocesser 
•  Karrierespor i non-hierarkisk sammenhæng - Rolleudvikling fx 

Colleague Letter of Understanding, Holacracy 
•  Kollegial ansættelsespraksis  
•  Lønfastsættelse, overskudsdeling og medejerskab 



De nye produkter… 
•  Kollegial udvikling uden lederforankring (MUS/Karrierecoach-

ordning, Vertica) 
•  Ansættelser uden lederforankring (Kollegadrevet rekruttering og 

onboarding, B COOL) 
•  Lønfastsættelse uden lederforankring (Vertica) 
•  MED-arbejde udenom den traditionelle struktur 

(Personalemøder med MED-status, Telepsykiatrien) 
•  Non-hierakiske beslutningsprocesser: Rådgivningsprocesser 

(Center for Alkoholbehandling, Daxiomatic) 
•  Møder uden lederforankring (Crowdsourcende dagsordner, 

Voxhall) 
•  Job- og rolleklarhed uden leder-beslutning (B Cool, Daxiomatic) 
•  Prioriteringer uden ledergodkendelse (Visitationsafgørelser 

efter teamsparring, Center for Alkoholbehandling) 
•  Kompetenceudviklingsprioriteringer (Center for 

Alkoholbehandling, Vertica) 
 
 



Hvordan indretter man sig non-hierarkisk?  
Hvad er de danske erfaringer? 
Hvad kræves af ”indbyggerne” i disse 
virksomheder? 

•  Konfliktløsning uden ledere 
•  Non-hierarkiske beslutningsprocesser 
•  Medarbejderdrevet ansættelsespraksis 
•  Arbejdsfordeling uden ledere 



Produkt: Folk er ikke bare klar til selvledelse 
 Hvad rykker ind, når hierarkiet rykker ud? 

–  Mentale evner, socioemotionelle evner, erfaringsbase, kulturelle 
kompetencer og begrænsninger. 

–  Denne mangfoldige udviklingsopgave skal understøttes 
 
Det virker i alle typer af faggrupper: kontoruddannede, psykologer, 
grafikere, maskinmestre, dataloger, IT-specialister, køleteknikere, Ph.d’ere, 
forskere, socialrådgivere, skolelærere, økonomer, osv.  
Det er ikke noget i de organisationscases vi kigger på der tyder på, at 
højtuddannede har lettere ved at agere i selvledende kulturer, end 
mennesker med kortere uddannelser.  
 



Robert Kegan & Lisa Lahey: An everyone organisation 



Konfliktløsning ved Morning Star 
Direkte kommunikation og opnåelse af enighed 

Bruges: Når der er uenighed om beslutning, hvordan arbejdet skal 
udføres, hvordan samarbejdet skal fungere, etc. 
 
Gøres ved: 
1. Direkte henvendelse:  

–  Jeg vil gerne, at vi når til enighed i forhold til…  
–  Jeg vil gerne, at vi gør det sådan, at… 
–  Fælles løsning søges 

2. Hvis de ikke kan nå til en løsning, så findes en mægler  
3. Hvis der ikke kan findes en løsning, så udpeges et panel. Panelet skal 
ikke træffe afgørelse men  



Konflikthåndtering: Dansk erfaring 
Læring/erkendelse 
•  Ideen om at vælge en uvildig mægler virker ikke for dem 
•  Erkendelsen har været, at konflikter som ikke kan løses direkte oftest er 

uenigheder, hvor parterne er uenige om - eller har forskellige forståelser af 
- rammer og mål. Derfor går de til en "leder/chef" for at få afklaring af disse.  

  
Ny model 
1) Løs konflikten direkte ved at tale med den det drejer sig om.  
2) Hvis det viser sig, at det ikke kan lade sig gøre, fordi uenigheden handler om 
forskellige forståelser af rammer/mål/ressourcer, så søg relevant ekspertise i 
forhold til at få klarhed om dette.  
Disse to trin har vist sig tilstrækkelige for organisationen som dens nye 
Konfliktløsningsmodel. 
 
Resultater 
•  Kollegerne er blevet stærke i at gå direkte til hinanden.  
•  Den største del af de konflikter som tidligere landede på mellemledernes og 

chefens bord håndteres nu direkte. En mindre del lander der stadig.  
 



Vores forskning i konflikthåndteringsniveauer i 
selvledende organisationer 

Niveau	  0:	  Konflikten	  ignoreres	  

Niveau	  1:	  Hierarkisk	  tænkning.	  	  
Konflikthåndtering	  er	  et	  lederansvar	  

Niveau	  2:	  Normer	  og	  regler.	  
	  Konflikt	  skyldes	  manglende	  fælles	  normer	  eller	  regler	  

Niveau	  3:	  Agent-‐tænkning.	  	  
Konflikter	  er	  naturlige	  og	  giver	  mulighed	  for	  udvikling	  

Niveau	  4:	  Kompleksitets-‐	  og	  integra(v	  tænkning.	  
Konflikter	  er	  udtryk	  for	  naturlig	  kompleksitet	  som	  kræver	  
håndtering	  

Juhl, Rethore & Willert 2018 
https://agora.as/blog/konflikthndtering-og-socio-emotionel-udvikling 
 



Non-hierarkiske beslutningsprocesser: ”Rådgivningsprocessen” 
 
Alle har lige stort ansvar for organisationen 
 
Alle kan træffe beslutninger. Beslutningstageren er den der ser problemet 
eller muligheden.  
 
Men beslutningstageren skal… 
•  Forholde sig til om beslutningen tjener organisationens formål 
•  Bede om råd fra personer der skal leve med beslutningen OG folk med 

ekspertise på området (Jeg har brug for dig) 
•  Overveje rådene alvorligt 
•  Informere 

Et alternativ til hierarkisk beslutning og  
konsensusbeslutning. 
 



Rådgivningsprocessen 
”No approval from supervisors 
or higher-ups is required for 
spending company money; 
only obtaining advice is 
mandatory”;  
 
Bakke 2005: 283  



Beslutningsprocesser: Dansk erfaring 

Beslutningsproces 
  
1.  Er jeg den rigtige til at træffe denne beslutning? 
2.  Søg råd hos enhver meningsfyldt berørt af beslutningen. 

3.  Du er forpligtet til at tage et råd seriøst. 
4.  Du er forpligtet til at give seriøse råd. 
 
5.  Beslutningen træffes (ingen konsensus eller demokrati). 
 
 
Det med småt 
Der er to områder hvor beslutningskompetencer i organisationen ikke er komplet: 
1.  Man kan ikke ændre på personers ansættelsesforhold. 
Det har noget med Jura at gøre. 
2.  Man kan ikke binde organisationen til omkostninger overstigende 100.000 kr. 
Ejerkredsen er underlagt samme betingelser, og skal have accept af den samlede ejerkreds/

bestyrelse, derfor er denne regel også gældende for resten af organisationen.  



”Et job” er noget en chef giver dig, noget rammesat der passer ind i et 
organisationsdiagram. ”Et commitment” er noget den enkelte frit 
træder ind i, som et løfte af en art givet til dem du arbejder sammen 
med… På den måde er et commitment det modsatte af et job. Det er 
noget der vælges frem for noget der påtvinges” (Carney & Getz 2015 s. 
9-10). 

 

Fra 
”Medarbejder” 
”Job” 

Til  
”Tilknyttet”/”Kollega” 
”Commitment” 

Hvordan arbejder den selvorganiserende organisation med at designe 
og redesigne medarbejderens job?  



Et skift i lederens selvforståelse? 

Et opgør med "Ledere som puslespilssamlere” = Når der er behov for en 
ny rolle, så definerer en leder det (s. 70) 
 
Den mest kraftfulde og mest oversete kilde til motivation er 
udformningen af en persons rolle i en organisation. Job er ofte 
designet ud fra taktisk ydeevne. Vi har en strategi. Vi gør denne 
strategi til en proces. Vi skriver derefter en jobbeskrivelse til at udføre 
denne proces. Sjældent skaber vi dog en rolle, der inspirerer til total 
motivation og adaptiv ydeevne. Dårligt designede roller kan gøre det 
næsten umuligt at skabe en højtydende kultur  



Case: 1:1 samtaler ved Mødrehjælpen 
 
Ny praksis: 
•  1:1 samtaler mellem projektleder og –medarbejder hver måned/hver anden 

måned 
•  Spørgsmålet til samtalen: Hvor har du lyst til at ændre/tilpasse din rolle på en 

måde der vil gavne vores organisation? 
 
Ny effekt: 
Den enkelte arbejder mere aktivt på at designe egen arbejdshverdag: 
•  Én har valgt at tage øget ansvar for møder: dagsorden og opfølgning 
•  Én bruger samtalerne til sparring på tilrettelæggelse af egen arbejdstid 
•  Én bruger samtalerne til at udvikle ideer til forbedring af teamets arbejde. Ideerne 

præsenteres i teamet efterfølgende. 
•  … 
= samlet set en større lyst til at ændre/udvikle egen rolle + konkretisering af ideer 
man vil tage ansvar for at udføre 

Næste skridt: 
•  Gå fra 1:1 til fælles/teamundersøgelser af samme emne. 



Case: B COOL A/S 

Opgaveswop/jobbank: 
 
1.  Teamet mødes pga. opsigelse 

2.  Teamet lister alle opgaver op.  

3.  Den enkelte byder ind: ”+” betyder ”dem vil jeg gerne beholde” og ”%” 
betyder ”dem vil jeg gerne af med” 

4.  Teamet fordeler opgaver efter hvem der har tid og lyst 



Dialoger 

Hvad mener I bør rykke ind, hvis hierarkiet rykker 
ud? 
 
A&A’s budskab: 
1.  Klart mindset 
2.  Voksenudvikling 
3.  Redskaber 

–  Konflikter 
–  Beslutninger 
–  Jobdesign/rolle 



Dette vil vi gerne tale om i den sidste time 

 

Hvad har vi lært det sidste 1 ½ år om, hvordan man 
kan skabe og udvikle den selvorganiserende og 
formålsdrevne organisation? 



Hver dag er en ”kamp”plads 
 Frihedstrang vs Behov for struktur, retning, vished.  
 
Vi ser det samme ske mange gange.  
 
1)  Der opstår et problem 

2)  Dette problem mødes på én af tre måder, der afgør 
organiseringen: 

A.  Vi må have mere struktur og retning og entydighed 
(leveret af ledelsen) – tilbagevenden til hierarki 

B.  Vi må holde endnu mere fast i selvledelse (ingen 
strukturer og ”ryglæn”) – ignorerer eller overlader til 
kaos 

C.  Frihedsskabende strukturer, praksisformer og 
kulturer 



Fra planer til eksperimenter 
 
Vi kender ikke de ny spilleregler, så vi må prøve 
tingene af. Og huske evaluering. 
 
 
 
Citat fra Virksomhedskonference,  
Center for Alkoholbehandling 



Dialog 

•  Hvor kan du/I starte med at flytte jeres organisation? 

•  Hvad er de oplagte muligheder? Hvordan kan I eksperimentere med 
disse? 

•  Hvor er der blokeringer? Og hvordan kan I eksperimentere med disse? 



Måder at klippe låsen (CfA) 

•  Kaffekort i julegave (Vi stoler på, at du tager vare på din 
egen tid!) 

•  Dropper chefens P-Plads (fjerner magtsymboler) 

•  Team træffer selv beslutning om nedsat tid (øget 
indflydelse på eget arbejde) 



De øvrige kollegers rolleforandring 
•  At forstå selvorganiseringsprojektet/ambitionen med de 

ambivalenser og usikkerheder der bor heri 

•  Evne og villighed til at tage magten på sig:  
–  Aflæring/håndtering af A og B-side tænkning. 
–  Aflæring af tænkning om ”ejernes organisation/penge” vs. 

”min organisation”.  

•  Undgå at søge ”ryglæn” eller læse organisationen hierarkisk. 

•  Løfte ansvaret også for at arbejde med de ubehagelige 
spørgsmål (I vil være med til at hyre, men vil I også være med 
til at fyre?) 

•  Insistere på next level – drive organisationsudviklingen. 



Øverste leder(e)s rolle 
•  ”Klippe låsen” 
•  Magten til at afgive magten: spaceholding for nye 

eksperimenter (undlade deltagelse i møder) og 
fjerne magtsymboler (f.eks. egen parkeringsplads) 

•  At kunne udholde spænding uden at ignorere 
struktur- og retningsbehov og uden at 
kompromittere frihedsdagsordenen 

•  Next level: At udvikle de nye strukturer og 
praksisformer 

Dialog: Hvordan træner I disse evner? 



Greb 
Råd 1: Eksperimentér + Evaluer + Eksperimentér 

igen. 
Råd 2: Start enkelt. 

Fx: 
•  Hjælp folk til at se mulighedsrum  

–  ”Er det egentlig ikke dig, som ved allermest om dette emne – hvad 
har du brug for for at træffe en god beslutning?”   

•  Undlad at fylde ledelse i alle ”hulrum” – se hvad der sker hvis du lader 
være (den negative kapacitet, udfordr vanetænkning om leder). 

•  Forbliv til stadighed opmærksom på hvordan forandringerne stiller krav 
til de konkrete kolleger – og dig selv. Fuld tryk på egen udvikling! 



Gode steder at hente inspiration 

Buurtzorg: 
https://www.youtube.com/watch?
v=SSoWtXvqsgg&index=1&list=PLOU7OOuWqoDgg45kDmBNyzdHyrYupXxdw 
 
Morning Star: 
http://www.agora.as/blog/2017/6/30/og-morning-star-et-interview 
https://www.youtube.com/watch?
v=fi1TMbjUxuk&t=1777s&index=4&list=PLOU7OOuWqoDgg45kDmBNyzdHyrYupXxd
w 
 
Laloux: 
https://www.youtube.com/watch?
v=gcS04BI2sbk&index=2&list=PLOU7OOuWqoDgg45kDmBNyzdHyrYupXxdw 
 
AGORAs blog: 
http://www.agora.as/blog/ 
 
LinkedIn gruppe: 
Søg på ”Organisationer Gentænkt” 


