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Indledning 
 

Titlen på denne opgave er "selvorganiserende teams". Den omhandler et princip angående organisering 

som er afprøvet med succes inden for et relativt snævert felt. Jeg vil udvide princippet og generalisere det 

til et bredere felt så det kan bruges i en anden arena end der, hvor det er opstået. Princippet har ca. et årti 

på bagen, og der er så vidt jeg ved ikke publiceret tilsvarende videnskabelige undersøgelser hvor princippet 

generaliseres. 

Problemfelt og arena 
Jeg er chef i en større dansk koncern og direkte personaleansvarlig for 20 personer, primært 

højtuddannede vidensmedarbejdere. Afdelingen er geografisk fordelt med folk i Danmark samt et mindre 

antal i USA.  Jeg har et ønske om at bevare en flad struktur, men er samtidig klar over, at mit 

ledelsesmæssige arbejde bliver for tyndt, når jeg skal dele min tid mellem 20 folk. Jeg overvejer at 

organisere dem i et antal teams med en teamleder til hver, og uddelegere nogle af mine ledelsesopgaver. 

Det er nødvendigt, da koncernen og min afdeling er i kraftig vækst, og der kommer flere medarbejdere til 

hvert år. 

Mine folk er erfarne specialister,  og jeg vil gerne have deres input til organiseringen. Skal det være 

monofaglige eller tværfaglige teams? Skal dem der har samme kunde være i samme team, eller skal 

teamorganiseringen snarere tage højde for sammenfald i opgaver?  

Jeg er meget optaget af organisation, og har oplevet reorganiseringer der virker, og dem der ikke virker. 

Specielt er jeg opmærksom på, når jeg oplever en organisering der virker godt. Jeg er optaget af, hvad det 

er der gør, at den virker, og om jeg kan destillere noget generelt teori derfra. 

Inden for softwareudvikling er der en speciel agil metodologi der kaldes SCRUM. En del af denne metode er 

selvorganiserende teams. Det vil sige, at en gruppe af mennesker organiserer sig selv omkring en opgave. 

Det har jeg stor berøring med i dagligdagen, og det er min opfattelse at det virker godt. Derfor vil jeg med 

denne opgave undersøge, om det er muligt at selvorganiserende teams vil være en måde at organisere min 

afdeling på. Det vil jeg dels gøre ved at lave en empirisk analyse af den eksisterende praksis inden for 

området, dels ved at gennemføre en team intervention med min afdeling og endelig vil jeg binde projektet 

op på eksisterende teoretiske værker omhandlende teams.  

Hvis jeg på baggrund af disse initiativer kan konkludere, at der er teoretisk og empirisk grundlag for, at det 

vil være fordelagtigt at indføre selvorganiserende teams i en eller anden form, vil jeg føre denne 

forandringsproces ud i livet til næste år. 

Problemformulering 
Formålet med undersøgelsen er at undersøge hensigtsmæssigheden i, at organisere vidensmedarbejderne i 

min afdeling i selvorganiserende teams. Dette gøres ud fra følgende spørgsmål: 

Kan jeg med fordel bruge princippet om selvorganiserende teams til at organisere min afdeling?  
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Hvad skal der i så fald til, for at en organisering i selvorganiserende teams kan implementeres succesfuldt? 

Hvilke styrker og svagheder er der i den nuværende organisation som organiseringen skal forholde sig til? 

Hvilke erfaringer har andre gjort sig i tilsvarende situation, og hvilke af disse erfaringer er relevante i 

forhold til min organisation. 

Opgavens opbygning 
Opgaven handler om at organisere sig i teams ud fra et princip der kaldes selvorganiserende teams. Den 

beskriver processen der ligger forud for den faktiske implementering af princippet. De overvejelser der skal 

gøres og de undersøgelser der skal foretages. Opgaven indeholder teamrelateret ledelsesteori og et 

praktisk afsnit om en teamintervention med sigte på en organisering af arbejdsteams. Opgaven inddrager 

kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder, og den indsamlede data bliver videnskabeligt 

analyseret. Opgaven forholder sig kritisk til både det konkrete problem, samt til proces, empiri og metoder. 

Opgaven er bygget op med en introduktion til selvorganiserende teams, samt den arena hvor jeg har 

arbejdet med selvorganiserende teams. Efter introduktionen vil jeg kort beskrive den metode, jeg har brugt 

til at undersøge eksisterende praksis, samt give en kritik af samme metode. Inden resultaterne af empirien 

gennemgås, ridser jeg hovedtrækkene fra min undersøgelse op. Teaminterventionen bliver præsenteret, og 

de primære erfaringer fra interventionen bliver dokumenteret, hvorefter jeg er klar til at konkludere.  

 
Figur 1: Opgavens opbygning 

  

Introduktion  
Selvorganisering som begreb er udforsket inden for mange genrer af videnskaben. I fysik taler man om 

systemer der organiserer sig for at opnå mindst mulig entropi1. I biologien ser man selvorganisering både 

på mikroniveau ved celleformationer og på makroniveau når en flok fugle organiserer sig i en 

                                                           
1
 Entropi betyder "uorden" eller "mængden af tilfældighed" 
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tilsyneladende perfekt form. Selvorganisering (self organization) begyndte at blive brugt som begreb lige 

efter anden verdenskrig. Det var den engelske psykiater William Ross Ashby der definerede det i en artikel i 

General Psychology (Asby 1947 p.37), og samtidig i et symposium fra University of Illinois - Principle of The 

Self Organizing System (Asby 1 1947). Nogenlunde samtidig anvendes begrebet i organisationspsykologien 

(Madsen 2008 p 199), og man begynder at se på selvorganiserende grupper.  

Introduktion til selvorganiserende teams 
Begrebet selvorganiserende teams er relativt nyt - i og med selve teambegrebet er nyt inden for 

organisationslitteraturen. Begrebet "selvorganisererende teams" har sin oprindelse inden for 

softwareudvikling og blev introduceret i 1994 af Ikujuro Nonaka (Nonaka 1994). Senere blev det en central 

del af softwareudviklingsmetodikken SCRUM (Sutherland 1995), stadig igennem Ikujuro og Nonakas 

arbejde. Det er igennem arbejdet med SCRUM, at jeg er blevet inspireret til at studere begrebet nærmere i 

et bredere organisationsperspektiv. I korte træk er SCRUM en metode til softwareudvikling affødt af nogle 

erkendelser; Man2 har erkendt, at verden hele tiden ændrer sig, og at man derfor er nødt til at have en 

metodik der omfavner forandring i stedet for at se den som problematisk. Det betyder blandt andet farvel 

til en fast projektplan og farvel til en fast organisering. Dernæst har man erkendt, at individer og deres 

interaktion med hinanden er vigtigere end processer og værktøjer. Ud fra disse erkendelser er SCRUM med 

tilhørende værktøjskasse født. Et af værktøjerne i SCRUM er, at teams er selvorganiserende. 

Selvorganiserende teams set ud fra Luhmans begreb om autopoietiske systemer 
For at beskrive selvorganiserende teams har jeg valgt en optik at forstå den igennem. Mere specifik har jeg 

brug for et fundament til at kritisere og perspektivere resultaterne.  Jeg havde oprindelig tænkt mig at gå 

direkte til kernen af det selvorganiserende - det selvskabende - med teorien om autopoiese, som netop 

betyder selv skabe (Maturana 2002). Det viste sig dog hurtigt, at de ting jeg ville bygge oven på allerede er 

tænkt i Luhmans adaption af autopoeisis (Luhman 1975), specielt i hans arbejde med sociale systemer.  

Det er måske mere på sin plads at kalde autopoietiske systemer for selvproducerende end selvskabende, 

idet der er en materie at producere ud fra. Det er ikke tanken at der ud af ingenting kan skabes et system, 

men eksisterende materie kan selv producere et system. Både Maturana og Luhman taler om, at de 

autopoietiske systemer er afgrænsede, men ikke nødvendigvis isolerede. De er stadigvæk kognitivt åbne, 

og får derfor stadigvæk input udefra. Når vi taler om organisationssystemer i Luhmans terminologier siger 

vi at de afgrænser sig via medlemsskab (Kneer 1997). Det beskriver også et SCRUM team. Det har dog sin 

egen måde at definere "lukkethed" på, og sin egen rolle til at få input. I et SCRUM team er der en rolle der 

hedder "SCRUM Master", hvis primære opgave er at beskytte teamet mod udefrakommende forstyrrelser 

og "impediments". Samtidig er der regler for, hvem der må tale på de fastlagte SCRUM møder. De er i 

princippet åbne for alle at deltage i, men kun visse fast definerede roller har talemulighed, håndhævet af 

SCRUM masteren. Det er altså tilsyneladende ikke helt ved siden af at drage paralleller mellem Luhmans 

sociale systemer, og et selvorganiserende SCRUM team.  Jo oftere systemet gendanner/reproducerer sig 

selv, jo mere stabiliserer det sig. Luhman bruger ordet "egenværdi" som værende systemets grundværdi 

der bliver mere og mere tydelig igennem reproduktionen. Netop relationer og strukturer dannes igennem 

de rekursive læringsprocesser. Læring og optimering foregår altså først når det autopoietiske system 

reproducerer sig selv. Systemet bliver bevidst om egne vaner og rutiner, og bruger denne bevidsthed til at 

                                                           
2
 "Man" er her folkene bag Agile Manifesto og SCRUM. Se den fulde liste på agilemanifesto.org 
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forfine og udvikle egne processer. De bedste processer overlever, og danner nye vaner og rutiner, som 

bidrager til teamets stabilitet.  

Læring og effektivitet 
SCRUM har adopteret læringsprocessen tættere på. Efter hver iteration i et udviklingsforløb afholdes et 

Sprint retrospective hvor man taler om den forløbne periode, og hvilken læring man kan uddrage fra den 

periode. Meget lig den proces Donald Schön beskriver i "The Reflective Practitioner" (Schön 1983). Man 

venter således ikke på, at teamet gendanner sig selv med at reflektere. I stedet gør man det efter hver 

iteration (det der også kaldes sprint). I princippet ændrer man på praksis efter hvert sprint. Det er min 

erfaring, at det også sker i praksis, omend det ikke altid er kvantespring. Endelig er der et læringsaspekt i 

det faktum, at et selvorganiserende team er et fuldt funktionelt team. Det vil sige, at teamet har alle de 

kompetencer der skal til for at løse en opgave. I sagens natur vil ikke alle opgaver blive færdige på samme 

tid. Det betyder, at bliver et teammedlem med spidskompetencer i A færdig med sine opgaver, går han i 

gang med opgaver af typen B, og lærer igennem deltagelse i opgaverne at løse dem med en given 

færdighed. Det minder om det Etienne Wenger kalder situeret læring ved legitim perifær deltagelse 

(Wenger 1991), hvor han definerer situeret læring som det at lære i samme kontekst som det anvendes.  

Der er foretaget forskellige undersøgelser omkring virkningsgraden af selvorganiserende teams. Figur 2 

viser resultatet af en undersøgelse lavet af Steve Dennings i 2009 (Dennings 2009) 

 

 

Figur 2 Kilde: Steve Dennings 2009 

Flere lignende undersøgelser findes i Succeding With Agile p. 11 (Cohen 2010). Cohen citerer en af 

ophavsmændene3 til SCRUM for "The best architectures, requirements and designs emerge from Self-

organizing teams" (Cohen 2010). Han fortsætter med en meget vigtig betragtning. Nemlig at 

                                                           
3
 Kent Beck. Han er en af de oprindelige forfattere til Agile Manifesto omtalt i forrige fodnote  
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selvorganisering ikke nødvendigvis betyder, at teamet sammensætter en bedre organisation end den 

lederen ville have kunnet sammensætte. Det er fint hvis det sker, men den primære gevinst er en øget 

følelse af ejerskab for opgaven blandt teammedlemmerne. Jeg kalder det en vigtig betragtning, da det er 

min erfaring, at øget ejerskab medfører øget motivation og stærkere fokus, og jeg gør en stor indsats for at 

kultivere en følelse af ejerskab i min daglige ledelse. 

Metodebeskrivelse 
Jeg vil indsamle datasæt fra to empiriske undersøgelser. Det vil jeg gøre ved at udføre en kvantitativ 

undersøgelse og en kvalitativ teamintervention. Kvantitative undersøgelser er gode til at få erfaring om 

eksisterende fænomener, hvor kvalitative undersøgelser især bruges om lidet kendte fænomener og 

nyigangsatte projekter (Kruuse 1999). Da jeg har brug for begge dele, har jeg valgt både en kvantitativ og 

kvalitativ undersøgelse. Det giver mig også mulighed for at lave en triangulering (Kruuse 1999) hvor jeg 

kombinerer viden fra begge undersøgelser. Bemærk, at Kruuse kalder det triangulering også selv om det 

ikke nødvendigvis er tre (tri) datasæt.  

Beskrivelse af den kvantitative undersøgelse 
For at afklare, hvorvidt det overhovedet giver mening at undersøge emnet ‘selvorganisering’, vil jeg lave en 

kvantitativ undersøgelse i den arena, hvor det allerede findes, nemlig inden for agil softwareudvikling. Altså 

en slags "sanity check" på om selvorganisering, der en organisationsmetodologi som er født og skabt til 

softwareudvikling, har begrænsninger der medfører, at denne metodologi ikke kan transformeres til en 

mere generel kontekst som min egen afdeling. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, hvor 

spørgsmålene tager udgangspunkt i de hypoteser jeg har gjort mig. I forbindelse med min daglige 

berøringsflade med SCRUM, har jeg dannet mig nogle ideer om, hvorfor selvorganisering virker. For at 

konkretisere disse teser vil jeg indsamle data anonymt, som så enten kan støtte op om, eller modsige mine 

initielle holdninger. Der er en snes mennesker i min egen virksomhed jeg kan spørge, men jeg har lyst til at 

udvide feltet, hvorfor jeg også har valgt at spørge i udvalgte eksterne organisationer. De er udvalgt ved, at 

det er organisationer jeg kender igennem en eller anden professionel kontekst, og har vurderet, at deres 

måde at fortolke SCRUM på, er tæt nok på vores til, at det giver mening at inddrage dem i undersøgelsen. 

Spørgeskemaet er på engelsk, da jeg arbejder i en international koncern og har udlændinge både i min og 

andre afdelinger. Det samme gør sig gældende i de andre organisationer jeg har spurgt. 

 

Beskrivelse af den kvalitative undersøgelse 
For at jeg skal være komfortabel med at tage skridtet med selvorganiserende teams er det vigtigt, at den 

gruppe af mennesker der skal igennem øvelsen er modne og parate til at tage springet. Jeg vurderer, at den 

bedste måde at måle denne modenhed på er ved hjælp af en teamintervention, hvor emnet netop er deres 

egen organisering. Formålet med at lave en sådan bootstrapping4 er todelt. Først at blive klogere på, hvad 

et team kan forventes at kunne levere input til, og hvor deres fokusområder er. Dernæst at bruge nogle af 

de selvorganiserende principper i selve teaminterventionen. Jeg har en formodning om, at det at bringe det 

                                                           
4
 Et begreb jeg har fra min datalogiuddannelse hvor man ofte implementerer et programmeringssprog i sproget selv. 

Altså, at man benytter det værktøj man skaber til at skabe værktøjet 



7 
 

jeg gerne vil undersøge så tæt på selve undersøgelsen som muligt, vil give mig en god indsigt i det 

fremtidige scenario. Jeg bruger en adaption Steiner Kvales (Kvale 1997) stadier for interviewundersøgelser, 

hvor jeg designer interventionen ud fra et tema for derefter at analysere på resultatet.  

Metodekritik 
Fordelen ved metoden er, at jeg får et neutralt synspunkt fra den kvantitative undersøgelse, som jeg kan 

kombinere med kvalitativt input fra de personer som undersøgelsen i sidste ende omhandler. Der er dog 

også nogle ulemper ved metoden. Den har sine begrænsninger, og kendte fejlkilder. Jeg forholder mig til 

disse ulemper på forhånd og er mig dem bevidst under diskussion og fortolkning af resultater. Jeg bruger 

betegnelsen " neutrale synspunkter", fordi de folk jeg spørger, ikke har nogen direkte relation til min 

afdeling, og derfor ikke bliver berørt af organisationens udformning. 

Begrænsning 

Jeg har ikke inddraget min amerikanske afdeling i undersøgelsen. Det betyder, at de ikke er blevet hørt, og 

jeg har ikke nogen førstehåndsviden om, hvorvidt selvorganiserende teams vil virke med et internationalt 

team. Der er før lavet undersøgelser der inkluderer teammedlemmer på tværs af lande og tidszoner. Jeg 

bemærker, at Jason Sharp og Sherry Ryan i "A Preliminary conceptual model for exploring global agile 

teams" (Abrahamson 2008) konkluderer, at selvorganisering kan foregå internationalt, hvis blot man er 

opmærksom på geografien igennem hele processen. Jeg har imidlertid valgt ikke at fordybe mig yderligere i 

denne problematik for at afgrænse opgavens omfang. 

Jeg viser i løbet af opgaven, at selvorganiserende teams har en positiv effekt, men jeg blev samtidig optaget 

af, om man kunne kvantificere andelen af det selvorganiserende versus det at blive sat i teams. Det ville 

også være muligt at undersøge, om der ville være en tilsvarende negativ effekt, hvis teamet var dårligt til at 

organisere sig. Det er en opgave i sig selv, og jeg har valgt at begrænse denne opgave til ikke at inkludere en 

sådan undersøgelse. 

Fejlkilder 

En væsentlig fejlkilde ved de opsamlede data er undertegnede.  De to primære fejlkilder ser jeg som: 

- Som overordnet chef er der den risiko, at folk vil tale mig efter munden, for at sige det 

de tror chefen gerne vil høre 

- Jeg er i forvejen positivt indstillet over for ideen om selvorganisering, og det kræver 

derfor en høj grad af disciplin at forholde sig kritisk og undersøgende til teori og empiri, 

særligt i de tilfælde hvor data tilsyneladende bekræfter mine forforståelser. 

Med andre ord er jeg selv en væsentlig parameter i undersøgelsen, og samtidig en væsentlig fejlkilde.   

Oprindelig havde jeg tænkt at teaminterventionen skulle tjene som opgavens empiriske grundlag. Da jeg 

planlagde forløbet blev jeg opmærksom på de ovennævnte fejlkilder, og dette var en af de parametre der 

medførte, at jeg besluttede endvidere at lave en anonym kvantitativ undersøgelse. Intentionen med den 

kvantitative undersøgelse er, at den skal give mig en mulighed for at få feedback på mine fordomme.  

Det er også relevant at betragte antallet af adspurgte personer. I forbindelse med team interventionen er 

dækningen tæt på 100 %, i og med jeg har haft hele afdelingen til stede, undtagen de medarbejdere, der er 

placeret i USA. Med hensyn til den kvantitative undersøgelse er antallet af besvarelser ikke nok til at være 
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statistisk signifikant. Med 23 svar fra 50 adspurgte personer ser jeg mig dog i stand til at spotte trends og 

jeg vurderer samtidig at datamængdens størrelse er nok til at være relevant i denne opgave 

I det følgende vil jeg fremstille de væsentligste resultater fra den kvantitative undersøgelse 

Kvantitativ undersøgelse af eksisterende praksis 
Den kvantitative undersøgelse er lavet som en spørgeskemaundersøgelse5 som er sendt til 25 modtagere i 

min egen organisation (eksklusiv min egen afdeling) og 25 relevante modtagere i andre organisationer.  Alle 

adspurgte benytter SCRUM i deres dagligdag. Jeg stiller et indledende spørgsmål om modtagerens rolle og 

derefter følgende spørgsmål: 

 

Statement I fully 
agree 

I 
partially 

agree 

I 
partially 
disagree 

I fully 
disagree 

The self-organizing team aspect of SCRUM has a 
visible and positive impact on team performance 

    

We use SCRUM, but we do not really use the self 
organizing team principle 

    

The self organization works primarily because there 
are fixed roles to be filled, and we were aware of 
those roles when the team was put together 

    

I could easily see the self organizing principle being 
extended to non-developers without pre defined 
roles 

    

In my team we fully embraces the self organizing 
team principle and change roles ever so often 

    

There is a clear progress in team organizing since we 
first started. We clearly improve each time we 
organize. 

    

In my team we design the group as a performing unit. 
We chose our own goals and methods 

    

Figur 3: Spørgeskema 

 

Spørgsmål 1- "I am a _________" 

 

Selvorganisering er som nævnt i indledningen en integreret del af SCRUM.  Jeg har spurgt et bredt udsnit af 

folk der har med SCRUM at gøre i dagligdagen. Formålet med at spørge til folks rolle er at sikre, at jeg har 

fået en tilpas bred svarpalette.  Bemærk at som det eneste af spørgsmålene summer denne op til mere end 

100 % fordi den samme person kan have mere end en rolle. 

 

                                                           
5
 Undersøgelsen er afsluttet men kan stadig tilgåes på http://www.surveymonkey.com/s/GVFCZQV 



9 
 

 

Figur 4. I am a _____________ 

Hvad de enkelte roller betyder, er ret specifikt inden for SCRUM, og jeg har valgt ikke at gå i dybden med 

dem i denne opgave, da forståelsen af rollerne ikke har betydning for det enkelte resultat. For nærmere 

teoretisk uddybning henvises til litteratur som f. eks Agile Software Development with SCRUM (Schwaber 

2002). Det rækker at konkludere, at der er en tilfredsstillende spredning.  

Spørgsmål 2 - " The self-organizing team aspect of SCRUM has a visible and positive impact on 

team performance" 

 

En af mine initielle hypoteser er, at det selvorganiserende princip har en tydelig og positiv indflydelse på 

teamets ydeevne. Det vil kun give mening at fortsætte med undersøgelsen, hvis det er en generel 

opfattelse blandt folk som dem, der præsenteres i spørgsmål 1. Der er en meget klar måde at måle 

performance på i SCRUM kaldet teamets velocitet6. Det er basalt set antallet af opgaver teamet kan løse 

inden for en fast tidsperiode. Det er en velkendt målestok og jeg kan således spørge til teamets ydeevne og 

få et veldokumenteret svar. Det er en nødvendig del af SCRUM, så jeg ved, at de adspurgte måler på det. 

  

                                                           
6
 SCRUM kører i iterationer - kaldet sprints. Alle opgaver formuleres i korte scenarier kaldet "user stories" og disse 

estimeres i en meta-valuta kaldet Story Points. Antallet af Story Points som teamet kan håndtere i et sprint er teamets 
velocity. 
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Figur 5: The self-organizing team aspect of SCRUM has a visible and positve impact on team performance 

Ud af de adspurgte var der kun een der var direkte uenig i dette udsagn, mens tæt på tre fjerdedele af de 

adspurgte enten var helt enig eller delvist enig i udsagnet. Det betyder, at de indsamlede data understøtter 

hypotesen om, at det er et godt princip set ud fra et performancemæssigt synspunkt. Det giver i sig selv 

anledning til yderligere refleksioner. Hvad er det så der gør, at der alligevel er nogen der ikke får et løft i 

performance. Har de gjort noget anderledes, og er der en sammenhæng mellem branche og ydeevne. Af de 

23 besvarelser siger de 17 at de ser en synlig og positiv effekt på teamets ydeevne i en eller anden omfang.  

Spørgsmål 3- " We use SCRUM, but we do not really use the self organizing team principle" 

 

Jeg er optaget af, hvor mange der rent faktisk bruger det selvorganiserende princip. Jeg har en formodning 

om, at de fleste bruger en eller anden form for tillempet tilgang. Den formodning baserer jeg på, at det ikke 

er oplagt for mig, hvordan man kan bede folk selvorganisere sig på en effektiv måde, alene på baggrund af 

det materiale som SCRUM litteraturen præsenterer. Det er svært at stille et spørgsmål af den art uden at 

spørgsmålet til en vis grad bliver et ledende spørgsmål. Jeg endte ud med at formulere spørgsmålet 

således: 
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Figur 6 We use SCRUM, but we do not really use the self organizing team principle 

Svarerne fordeler sig jævnt ud over skalaen, med en overvægt i "partially agree".  Det er tydeligt at der ikke 

er et entydigt svar på det spørgsmål. Man kan sige at halvdelen af de adspurgte er enten enige eller delvist 

enige. Det betyder, at jeg har et vist empirisk belæg for hypotesen om, at det princip som SCRUM lægger 

for dagen med hensyn til selvorganisering ikke nødvendigvis skal følges slavisk. Jeg ved allerede, at de 

adspurgte benytter SCRUM, på den måde som de er udvalgt. Det betyder, at når de forholder sig til 

spørgsmålet er det specifikt i relation til det selvorganiserende teamprincip 

 Det havde jeg som nævnt forventet, da der ikke i SCRUM litteraturen præsenteres den helt store 

værktøjskasse inden for selvorganisering.  Det betyder samtidigt, at når jeg nu vil forsøge at bringe 

metoden ud af sine vante omgivelser og ind i en anden arena, kan jeg tilpasse metoden uden at være bange 

for at det får indflydelse på ydeevnen. Det konkluderer jeg fordi de adspurgte alle har teams der leverer en 

tilfredsstillende ydelse, og som har en målbar forbedring efter hver iteration, samtidig med at de ikke helt 

lever op til de selvorganiserende principper. 

Spørgsmål 4 - " The self organization works primarily because there are fixed roles to be filled, 

and we were aware of those roles when the team was put together" 

 

Det er ikke meningen eller formålet, at det selvorganiserende team kan organisere sig bedre end chefen 

kan. Mike Cohen skriver "(...) when we are putting together a team, we are definitely not doing so with 

eight randomly selected individuals. In fact, those in the organization responsible for initiating a SCRUM 

project should expend a lot of effort in selecting the individuals who will comprise the team" (Cohen 2010). I 

samme ånd skriver Nonaka i (Nonaka 1994): "Selecting the right people for the project team (...) is a key 

management responsibility". Jeg har den fordom, at det er et af de vigtigste principper, og en af de 

parametre man ikke kan give slip på.  Det fuldstændigt selvorganiserende system, hvor medarbejderne selv 

former et team med nogle opgaver og derefter selv populerer det, er ikke noget jeg stræber efter eller 

endsige har mødt i mit daglige arbejde. Jeg har lyst til at spørge bredt og akademisk i spørgeskemaet, men 

jeg er klar over, at spørgsmålet er nødt til at være præcist førend respondenterne kan forholde sig til det. 
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Figur 7 The self organization works primarily because there are fixed roles to be filled, and we were aware of those roles when 
the team was put together 

Majoriteten af svarene ligger i "delvist enig", og der er blot to respondenter der er lodret uenige. Det 

vælger jeg at tolke således, at respondenterne er enige i mit udsagn, men at udsagnet ikke er formuleret 

helt som de har tænkt sig.  Det kunne være interessant at finde personer der er decideret uenige, og 

interviewe dem. For som Bateson siger (Harries-Jones 1995) er det lige så interessant at se på data der 

stikker uden for, som på data der blot bekræfter en hypotese 

Jeg er ikke tvivl om, at jeg vil være opmærksom på roller og de folk der skal udfylde disse roller. 

Spørgsmål 5 - " I could easily see the self organizing principle being extended to non-developers 

without pre defined roles" 

 

Et af de spørgsmål jeg er mest nysgerrig efter at stille folk der allerede arbejder med selvorganiserende 

teams er, hvorvidt det ud fra deres vurdering er muligt at flytte princippet til en anden arena end lige netop 

softwareudvikling.  Det er lige netop det jeg gerne vil, og derfor er jeg naturligvis interesseret i at få 

feedback derpå. 
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Figur 8 I could easily see the self organizing principle being extended to non-developers without pre defined roles 

Spørgsmålet er bevidst ladet med et "easily". Alternativt ville jeg gerne spørge respondenterne om de 

mente at det var muligt, og dernæst hvor stor en arbejdsindsats det i så fald ville kræve. For at begrænse 

antallet af spørgsmål slog jeg det sammen på denne vis. Hvis de ikke mener det er nemt, vil de sandsynligvis 

sætte kryds i "partially agree". 

Dette svar er et af de mest tydelige i undersøgelsen, med kun en enkelt der er fuldt ud uenig. Det betyder, 

at 90 % af respondenterne enten er helt enig eller delvist enig i, at den opgave jeg har sat mig for rent 

faktisk kan lade sig gøre. Det er et spændende svar, fordi selvorganisering inden for SCRUM netop er et 

relativt snævert begreb med nogle rammer der er sat præcist for at understøtte softwareudvikling. Dem jeg 

har bedt besvare spørgsmålet, har stor erfaring i at bruge metoden i den arena, men ikke nødvendigvis 

erfaring og viden fra andre arenaer. Jeg spørger mig selv om svarets entydighed nu også er så entydigt 

endda. For hvis det er en person der kun har prøvet at arbejde med softwareudvikling, er det ikke sikkert 

personen har begrebsapparatet til at kunne forestille sig de udfordringer, der er andre steder. Jeg har 

efterfølgende indset at det er problematisk, at jeg ikke kan se, hvilke grupper som beskrevet i spørgsmål 1, 

der har svaret hvad. Disse data har jeg med vilje ikke indsamlet, for at gøre besvarelsen så anonym som 

muligt. Men i dette tilfælde ville det være rart at vide, hvilke roller folk har, og om det er de samme roller 

der svarer det samme. 

Spørgsmål 6 - ":  In my team we fully embraces the self organizing team principle and change 

roles ever so often" 
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Figur 9 In my team we fully embraces the self organizing team principle and change roles ever so often 

Dette er også et vigtigt spørgsmål for mig. Derfor havde jeg egentlig forventet, eller måske håbet, at 

spørgsmål 6 og 7 var nogenlunde ens besvaret. Det er de åbenlyst ikke, og her er der en stor diskrepans 

imellem det teoretiske apparat beskrevet under afsnittet "Selvorganiserende Teams" og den empiri jeg har 

indsamlet. Der er faktisk kun een respondent som fuldt ud genskaber sig selv, og lidt over halvdelen er 

enten helt eller delvist uenige i påstanden. Havde dataene vist, at alle de adspurgte virkelig fulgte de 

selvorganiserende teamprincipper, ville jeg have en mere klar empiri. Specielt ville jeg mere direkte kunne 

forbinde de stillede spørgsmål med min specifikke problemstilling.   

Spørgsmål 7- "There is a clear progress in team organizing since we first started. We clearly 

improve each time we organize." 

 

Det  er interessant at se på, om der så rent faktisk finder læring sted alligevel. Hvis det nu ikke er særlig ofte 

at reproduktion finder sted, bliver de så alligevel mere og mere skarpe og fintunede.  
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Figur 10 There is a clear progress in team organizing since we first started. We clearly improve each time we organize. 

Her svarer over halvdelen at der er en klar læring ved hver iteration. Her havde jeg forventet en større 

korrelation til det foregående spørgsmål. Altså, at jeg igennem empirien kunne vise, at der var en kausalitet 

imellem reproduktion og læring, som i teorien om autopoietiske systemer. Hvis empirien følger teorien, vil 

der være evidens for at lægge sig endnu tættere på teorien, når jeg skal formulere rammerne for, hvordan 

jeg vil organisere i min egen organisation. 

Spørgsmål 8 - " my team we design the group as a performing unit. We chose our own goals and 

methods" 

 

Det sidste spørgsmål, jeg har valgt at stille, spørger ind til, hvor tidligt rammerne i det selvorganiserende 

team bliver fastsat. Altså, om der kommer nogen og fortæller, hvad der skal laves, hvornår opgaven kan 

anses for løst, og hvad man bliver målt på? Eller om selvorganiseringen starter umiddelbart efter opgaven 

er stillet? Spørgsmålet kan lyde en anelse kantet hvis ikke man kommer fra SCRUM verdenen. Jeg har valgt 

at bruge en diskurs der gør, at respondenterne føler sig hjemme og kan genkende ordvalg og formuleringer. 
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Figur 11 In my team we design the group as a performing unit. We chose our own goals and methods 

Svarene fordeler sig nærmest på en normalfordeling, hvilket kan betyde flere forskellige ting. En mulighed 

er, at respondenterne ikke har forstået spørgsmålet, og derfor klumper svarerne sig så tæt på midten som 

muligt. En anden mulighed er, at det rent faktisk forholder sig sådan, at lidt over halvdelen selv sætter mål 

og metoder, mens den anden halvdel får disse givet på forhånd. Igen er her en læring til mig selv, med 

hensyn til indsamlingen af data. Det ville have været utrolig interessant at se, hvem der svarer hvordan på 

tværs af svarene. Også hvis det havde betydet, at jeg ville kunne regne ud, hvem der har svaret hvad, og 

dermed kompromitteret anonymiteten.  

Delkonklusion på baggrund af den kvantitative analyse 
Jeg har i nedenstående tabel parafraseret resultaterne af den kvantitative undersøgelse i et antal 

opsummerende sætninger, der beskriver det primære resultat jeg tager med mig fra det enkelte spørgsmål. 
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Spørgsmål Resultat 

I am a _____________________________ Knap halvdelen af besvarelserne er fra medlemmer 
af et SCRUM team. Der er 20 % der er 
personaleledere og 30 % der er SCRUM masters. 
20 % er hverken ledere eller med i et SCRUM team. 

The self-organizing team aspect of SCRUM has 
a visible and positive impact on team 
performance 

75 % af de adspurgte er enig i udsagnet om, at det 
selvorganiserende princip har en positiv effekt på 
teamets ydeevne 

We use SCRUM, but we do not really use the 
self organizing team principle 

Lidt over halvdelen af de adspurgte bruger rent 
faktisk ikke det selvorganiserende princip når de 
anvender SCRUM.  

The self organization works primarily 
because there are fixed roles to be filled, and 
we were aware of those roles when the team 
was put together 

75 % af besvarelserne er enige i udtalelsen om, at 
selvorganisering primært virker fordi den får faste 
rammer. 

I could easily see the self organizing principle 
being extended to non-developers without 
pre defined roles 

90 % af besvarelserne er enige i, at selvorganisering 
kan flytte arena. 

In my team we fully embraces the self 
organizing team principle and change roles 
ever so often 

Fifty/Fifty besvarelse hvor halvdelen er enig i 
udtalelsen, den anden halvdel uenige. Der er dog 
næsten ingen der er helt enige 

There is a clear progress in team organizing 
since we first started. We clearly improve 
each time we organize. 

60 % oplever en klar forbedring hver gang de 
(gen)producerer et team. Kun en enkelt oplever slet 
ingen forbedring. 

In my team we design the group as a 
performing unit. We chose our own goals and 
methods 

Igen en fifty/fifty besvarelse hvor respondenterne 
er fordelt næsten ligeligt. 

Figur 12: Opsummering på dataindsamling 

 

Jeg har sat mig for at organisere en afdeling på 25 personer, og er nysgerrig på om selvorganiserende 

principper vil virke. Specielt har jeg sat mig for at undersøge, om eksisterende principper og teorier har sin 

metier og anvendelse. Jeg har gjort mig nogle tanker forud - naturligvis - ellers var jeg aldrig gået i denne 

retning, og jeg vil dels undersøge om jeg er på rette vej, og dels håndtere mine forudindtagede meninger så 

fornuftigt som muligt. Jeg har argumenteret for, hvad mine fordomme er, og hvordan jeg har valgt at 

håndtere dem. Jeg har, igennem en empirisk undersøgelse, sandsynliggjort til en vis grad, at det er muligt at 

gennemføre en sådan organisering baseret på de selvorganiserende principper fra softwareudvikling. Det 

har jeg ud fra den betragtning at de indsamlede data ikke afkræfter ideen, og på visse punkter ligefrem 

støtter den.  Specielt spørgsmål 5, hvor 90 % af dem der arbejder med princippet er enige i, at det kan 

flyttes til en anden arena. Jeg har ikke vist, at SCRUMs selvorganiserende princip i praksis følger teorien om 

autopoietiske systemer, og jeg har tilsvarende heller ikke modbevist det.  

Jeg er optaget af, hvorfor svaret er så diffust. Det ville være et bedre undersøgelsesresultat, hvis jeg ikke 

skulle kvalificere mine udtalelser med "delvist" og "til en hvis grad". I hvert fald bedre i forhold til klart og 

entydigt at kunne lave en konklusion i henhold til problemformuleringen. Akademisk set er svaret 

selvfølgelig stadig interessant. Jeg tænker, at spredningen i resultaterne primært skyldes, at SCRUM er nyt, 

og selvorganiserende teams er både nyt, svært og ikke særlig håndgribeligt.  Jeg ville forvente et anderledes 
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resultat, hvis undersøgelsen blev gennemført 5 år senere. Det jeg sekundært tager med mig fra 

undersøgelsen er en bekræftelse af, at jeg bevæger mig ud på et nyt og uudforsket territorium. Det 

motiverer og inspirerer mig, og jeg får lyst til at gennemføre processen alene for at være pionér på 

området. 

Det næste skridt var at involvere afdelingen. Jeg havde, baseret på ovenstående, tiltro til at det er et princip 

jeg kan få succes med, og jeg havde brug for at arbejde med afdelingen på en involverende og nysgerrig 

måde. Måden jeg valgte at gøre dette på var ved en teamintervention, hvor jeg indkaldte afdelingen til et 

heldagsmøde, isoleret fra arbejdspladsen, så der var rum til tanker og refleksion.  

Kvalitativ undersøgelse via teamintervention 
Jeg planlagde teaminterventionen ud formålet. Sagt på en anden måde begyndte jeg med målet i sigte, og 

planlagde baglæns. Målet er her at få belyst, analyseret og italesat teamorganisering. Jeg tog mit 

udgangspunkt i en tekst af Joseph Folger - "The Transformative Orientation to Team Development Work" 

(Folger 2010).  Folger beskriver nogle problemer med at chefen foretager en teamintervention: 

- Eksisterende relationer begrænser teamets frihed til at udtrykke sig, da de er bange for 

at sige chefen imod 

- Manglende træning i teamintervention. Chefen er oftest ikke uddannet til at håndtere en 

teamintervention optimalt 

- Selv hvis chefen har den nødvendige træning, er det problematisk i en konfliktsituation 

da han har en aktie i konflikten. 

Jeg synes det er relevante punkter, som jeg har skullet forholde mig til inden jeg gik i gang med processen.  

Jeg har allerede berørt det første punkt under metodekritikken. Det andet punkt anser jeg ikke for relevant, 

da jeg ud over at studere på MOC har mange års uddannelse7 og endnu flere års erfaring inden for 

området. Vi er ikke i en konflikt, men derfor er sidste punkt stadig relevant, da jeg har en ret stor aktie i 

teaminterventionen. Som nævnt i metodekritikken er det nødvendigt at holde sig for øje, og jeg vil i løbet af 

beskrivelsen kommentere de punkter, hvor jeg forsøger at akkommodere. 

Jeg planlagde interventionen i tre faser. Jeg ville gerne have italesat status quo på en hensigtsmæssig 

måde, i forhold til at udfordre denne. Selvom vi alle har et eller andet billede af hverdagen, er det ikke 

sikkert vi har det samme billede, ej heller at vi er opmærksomme på de samme styrker og svagheder. Efter 

en tilpas beskrivelse ville jeg gerne udfordre hverdagen på en måde, som leder hen til en mulig 

transformation. Det var ikke hensigten at teamet skulle gennemgå en markant transformation i denne 

første intervention, da selve "hovedtransformationen" vil være organiseringen i teams.  

 

 

                                                           
7
 Blandt andet Attractors 1-årige lederuddannelse samt Attractors Coach uddannelse 
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Figur 13: Teaminterventionens faser 

Ud fra denne figur planlage jeg således selve interventionen. 

Jeg valgte en dialogisk tilgang til teaminterventionen, hvor det primært handlede om at jeg skulle indsamle 

data, og derfor begrænse min monolog. Grunden til jeg valgte den dialogiske tilgang var for at mindske det 

symmetriproblem der ville opstå, når jeg som chef talte med mine medarbejdere. Hvis vi diskuterer et 

emne i organisatorisk kontekst bliver magten i relationen mere udtalt (Alrø 2004). Jeg er bevidst om, at der 

skal to til en dialog, og at jeg havde en opgave i at rammesætte interventionen i en dialogisk kontekst, men 

at det ikke var sikkert at jeg kunne bevare den. Det jeg primært kunne gøre var at lade eventuelle 

diskussioner foregå mellem gruppens medlemmer, og fokusere mit eget bidrag på rollen som coach og 

facilitere dialogen. 

 Jeg lavede, baseret på teori fra MOC, et oplæg om teambaserede organisationer i praksis, for at give 

diskussionen et fagligt grundlag at vokse ud fra. 

Analysere 

• Beskrivelse af hverdagen. Hvad fungerer godt, hvad 
laver vi, og hvordan gør vi det. Reflektioner på 
hverdagen 

Udfordre 

• Udfordre status quo. Hvad nu hvis vi gjorde det 
anerledes. Hvad skal vi være opmærksom på. Hvad 
skal vi bevare, og hvad skal ændres 

Trans-
formere 

• Hvordan flytter vi os fra en tilstand til den næste. 
Hvilke udfordringer står vi over for, og hvornår ved 
vi at vi er i mål. 
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Figur 14 Fra teaminterventionen 

 

I bogen "Teambaserede Organisationer i Praksis" (Storch 2009) møder vi en forståelse af team begrebet ud 

fra et systemisk perspektiv. Vi finder også følgende påstand: "I den moderne virksomhed er 

bundlineoptimering(..), videndeling, kompetenceudvikling og arbejdsglæde uløseligt knyttet til hinanden. 

Derfor er en af de vigtigste opgaver for lederen i dag at skabe motivation og læring blandt medarbejderne 

samt fremme en følelse af ejerskab i forhold til arbejdet. Teamorganisering er den arbejdsform der bedst 

imødekommer disse udfordringer" (Storch 2011) 

Det er en påstand, som det ville være rart at kunne tage for givet. Hvis man kan eftervise, at det altid 

forholder sig sådan, vil min opgave være en hel del nemmere. Jeg medtager citatet som et oplæg til videre 

tænkning og fundering. Jeg er enig i, at det er vigtigt for enhver virksomhed at tjene penge, samt at 

vedligeholde arbejdsstyrken - f.eks. igennem kompetenceudvikling og arbejdsglæde. Det er også vigtigt at 

skabe motivation og læring, uden at det dog nødvendigvis behøver at have en sammenhæng som i 

ovenstående. Jeg har brug for at finde en arbejdsform der bedst imødekommer de nævnte udfordringer 

mht. bundline, kompetencer og arbejdsglæde, og ovenstående påstand om teamorganisering som den 

bedste arbejdsform vil jeg udforske nærmere. Jeg ”køber” ikke uden videre ovenstående påstand, men jeg 

vil gerne lade mig inspirere til at se nærmere på den. 

Teoretisk materiale der inddrages i teaminterventionen 
I løbet af teaminterventionen bidrog jeg med teoretisk viden, når jeg skønnede det nødvendigt. Den 

primære kilde8 var som nævnt bogen Teambaserede Organisationer i Praksis, fordi den i mine øjne rammer 

                                                           
8
 Sekundære kilder, som (Tucker 1965) er listet under referencer 



21 
 

et tilpas niveau i forhold til målgruppen. Dermed skulle jeg ikke parafrasere og fortolke al for meget for 

teamet. I det følgende vil jeg kort beskrive den udvalgte teori. 

Storch et al. beskriver den typiske teamorganisation som bestående af en teamleder der har ansvaret for et 

antal teams. 

 

Teamlederen er ikke en del af teamet. Faktisk advarer teksten direkte mod den konstellation, da det på sin 

vis vil umyndiggøre teamet. Teamlederen skal være sig sin rolle bevidst, og ikke lede som i en gammeldags 

hierarkisk struktur, da det vil være medvirkende til at fastholde teamet i en traditionel og ineffektiv praksis. 

Teamorganiseringstanken hviler på et organisatorisk ideal om en flad organisation med uddelegerede 

beslutningskompetencer. Storch et al. henviser her til Douglas McGregors Theory Y der siger, at mennesket 

har viljen til at arbejde og i et vidt omfang er selvstyrende, hvorfor teamorganisering på mange måder kan 

ses som en nærmest ideel måde at organisere arbejdet på. At der er selvstyring med i billedet betyder ikke 

at lederens rolle bliver mindre. Tværtom. Teksten postulerer, at det kræver en avanceret ledelsform at 

navigere - specielt i transitionsperioden mellem gammelt og nyt. 

Storch et al præsenterer fire roller - eller positioner som de foretrækker at kalde dem - baseret på 

Annemette Digmanns tanker. 

Teamleder 

Team 1 
Teamkoordinator 

1 

Team 2 
Teamkoordinator 

2 

Team 3 
Teamkoordinator 

3 
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I min afdeling vil det være oplagt at uddelegere de to første roller, mens jeg som teamleder med fordel kan 

varetage de to sidste.  Sammen med uddelegering af ledelseskompetencer indfører man også en grad af 

selvledelse eller medledelse. Det kommer automatisk ud fra uddelegeringen af administrative og faglige 

lederopgaver. Medledelsen i teamet skal sikre beslutningstagning, erfaringslæring samt 

samarbejdsrelationer. Man kan stille spørgsmål ved, hvorfor det er mere oplagt at uddelegere de første to 

end de sidste. Det kommer an på den type leder man er. For mig personligt er jeg en stærkere strateg og 

coach, end jeg er fagspecialist. Så ved at bevare de områder, hvor jeg er stærk i min opgaveportefølge, og 

uddelegere de områder, hvor jeg er svag, forventer jeg at få løftet den overordnede kompetence på 

området.  

Storch et al. taler om ledelse versus følgeskab og definerer følgeskab som den aktørposition, der modsvarer 

lederpositionen. For at et teammedlem kan vælge følgeskab, skal medlemmet afgive autoritet, reagere 

tydeligt på forslag samt sige til og fra. 

Ledelsesaspektet i teamorganisering er både afgørende og udfordrende, og endnu vigtigere er det at kunne 

veksle gnidningsfrit mellem følgeskab og ledelse. 

Alt dette betyder en revurdering af autoritet. Autoritet følger ikke nødvendigvis en hierarkisk, titelbaseret 

struktur. Autoritet i en teamorganisation knytter sig i lige så høj grad til opgaveløsningen. Altså, har et team 

fået mandat til at løse en given opgave, så følger der automatisk en vis autoritet med dette mandat. Det er 

ikke nogen let opgave, og det kræver i høj grad involvering af teamlederen. Teamlederens opgave er 

dobbeltsidet - på den ene siden skal teamet have faste rammer og retning, på den anden side skal de 

autoriseres og hjælpes til at acceptere og agere inden for denne autoritet. 

Specielt er det vigtigt at rammesætte vertikalt. Altså, hvilke dele af lederrollen er udelegeret, og hvilke er 

ikke. 

Storch et al præsenterer fire forskellige teamlederroller, der kan være relevante alt efter kontekst. 

Administrator og planlægger 

•I denne position opererer lederen ud fra fysiske ressourcer i organisationen (kapital, færdigheder, materialer og teknologi). 
Han har her et dobbelt fokus; dels som planlægger af hovedvægt på det taktiske, strukturelle og resultatorienterede: 
fastlæggelse af arbejdsgange, procedurer, standarder etc; dels som administrator, hvilket vil sige opreationelt og 
dagsorienteret fokus: styre ind-/udbakken, skrive breve, udarbejde oplæg, budget- og økonomistyring etc. Denne position 
opfattes som regel ikke som den vigtigste opgave, men den fylder ofte 30-40% af tiden. Nogle gange 100% 

Fagspecialist 

•I denne position optræder lederen som problemlæser, der svarer på faglige spørgsmål og eventuelt overtager særligt 
komplicerede områder fra medarbejderne. Lederens opgaver er her blandt andet at skabe overblik over de faglige rammer 
for medarbejderne, fungere som rollemodel, facilitere helhed og faglig udvikling i teamet og genrelt agere som faglig ekspert 
i fohold til både team og den øvrige ledelse 

Coach 

•Som coach arbejder lederen direkte med personaleledelse; dvs områder som holdninger, motivation, adfærd, 
kommunikation, konflikthåndtering etc. Lederen skal derfor i denne position holde et procesorienteret fokus, hvor 
udfordringerne er at lytte, forstå samle skabe fælles løsninger, engagere, udvikle etc. Målet er er at få teammedlemmerne 
tila t tage medledelsesansvar 

Visionær Strateg 

•Denne sidste position opererer lederen ud fra de immaterielle ressourcer i organiationen, dvs de emotionelle og 
inspirations,æssige værdier som opbakning, ambitioner, ønsker, forventninger etc. Arbejdsreskaberne er her analyse og 
refleksion samt diskussion af scenarier og retning for udvikling, hvilket kræver en proaktiv tænkning der tager udgangspunkt i 
den overordnede strategi 
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- Den instruerende teamleder 

- Den trænende teamleder 

- Den støttende teamleder 

- Den delegerende teamleder 

Den instruerende teamleder er den mest styrende af de fire - i modsætning til den trænende teamleder der 

er en slags spillende træner, som konstant opmuntrer teamet til at yde sit bedste. Den støttende teamleder 

står på sidelinjen og deltager ikke i det daglige arbejde, men støtter og hjælper hvor det er nødvendigt. Den 

delegerende teamleder minder meget om den støttende, men er mere i baggrunden og træder kun til når 

teamet beder derom. 

Jeg valgte at begrænse teorien til dette, da jeg vurderede, at det var nok til at give den nødvendige ballast. 

Da teorien kom spredt igennem interventionen har jeg valgt at præsentere den samlet ovenfor, for 

læsbarhedens skyld. Herfra vil jeg fokusere på selve interventionen og resultaterne. Den teori jeg inddrager 

nedenfor er således ikke teori jeg præsenterede teamet, men teori jeg benyttede i min planlægning og 

eksekvering af teaminterventionenn 

 

Teamintervention 
Hvis vi betragter "Team" i et konstruktivistisk optik er det en subjektiv konstruktion. Vi skaber selv 

betydningen. Det er hvad vi gør det til. Spørgsmålet er, hvem er "vi". Hvis jeg startede med at gennemgå 

hele teamteorien, og først derefter åbnede dialogen, ville jeg med min autoritet have konstrueret en stor 

del af betydningen. Det er der som sådan ikke noget i vejen for, men i og med jeg er fokuseret på det 

selvorganiserende, ville jeg forsøge at inddrage dialogen imens jeg præsenterede teorien, for at vi derefter 

sammen kunne konstruere teambegrebet som det passede til vores organisation.  For at sikre, at spørgsmål 

og refleksioner blev dokumenteret mens personerne oplevede dem, fik de hvert et stykke papir med to 

kolonner - en til refleksioner, og en til spørgsmål. Instruktionen fra mig var, at så snart de havde et 

spørgsmål eller refleksion, skulle den skrives ned.  
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Figur 15: Eksempel på refleksionsark 

 

Figur 15 viser et af de refleksionsark der blev produceret under interventionen. Jeg bad dem med vilje om 

ikke at skrive navn på. Som nævnt i min kritik af metoden, er der en risiko for, at folk vil skrive, hvad de tror 

chefen gerne vil høre. Ved at anonymisere disse ark håbede jeg at tage lidt af denne brod. Jeg har 

gennemgået alle arkene efterfølgende og forholdt mig til samtlige spørgsmål og refleksioner. Da mange af 

refleksionerne er så indforståede, at det vil kræve uforholdsmæssig meget plads at forklare hvad der ligger 

bag, har jeg ikke medtaget dem i min analyse i denne opgave. Jeg vil i konklusionen på opgaven bruge 

arkene til at anspore mine egne refleksioner og bruge dem til at perspektivere disse. 

Efter en kort introduktion, hvor jeg ikke nævnte teorien, opfordrede jeg gruppen til at reflektere over, hvad 

et team er og hvis muligt at komme med en formulering, de alle kunne stå inde for. Fotos af de flip-overs, 

der blev lavet, er vedlagt i Bilag C. Gruppen kom med følgende definition: 

 

 

 

 Det selvorganiserende princip havde ikke været på tale, og alligevel blev der hurtigt konsensus om, at et 

team sagtens kunne være nogle personer, der selv havde valgt at gå sammen om en opgave. Umiddelbart 

derefter stiller jeg spørgsmålet: "Hvis vi forestiller os at I til næste år har organiseret jer selv, hvordan har I 

så organiseret jer?". Jeg stiller spørgsmålet fra et fremtidsperspektiv, inspireret af Appreciative Inquiry 

(Copperrider 2003). Det gør jeg for at få fokus på slutresultatet, i stedet for de udfordringer der skal 

overvindes for at nå dertil. 

Team: A number of people put 

together to fulfill a task - or they may 

choose to team up themselves 
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Der var mest konsensus om, at de ville være organiseret fagligt. Argumentet fra gruppen var, at de er så 

højt specialiserede, at de bedst ville kunne udfordre hinanden, hvis de var i samme faggruppe. I slutningen 

af samtalen kom et andet forslag imidlertid frem, nemlig at organisere efter fase. Det synes jeg lyder 

spændende og innovativt, og det var ikke noget, jeg havde tænkt på selv. Med fase menes der de faser, et 

projekt går igennem, fra det er en tanke/ide, til det er et fysisk produkt. Vi har i virksomheden en meget 

veldefineret innovationsproces, opdelt i faste faser. Det starter med innovation og ideskabelse, går over en 

modnings og udvælgelsesfase, for derefter at blive til et produktønske. Herefter overgår det til 

produktionsfasen - analysere, planlægge og udføre. I dag følger den samme person et projekt fra ide til 

færdigt produkt, men man kunne overveje at lade de innovative udelukkende være innovative, og lade dem 

der er stærke i eksekveringen udelukkende fokusere på at producere produktet. 

For at anspore flere refleksioner stillede jeg spørgsmålet "Hvad ville være anderledes i din hverdag, efter vi 

har omorganiseret? Hvad vil du lægge mærke til? Hvad er det vi gør bedre end før?". Spørgsmålene er 

inspireret af det såkaldte "mirakelspørgsmål9" (Shazer 1988).  Det ansporede en god diskussion som 

primært omhandlede dynamik, vidensdeling og effektivitet. Gruppen kom med den refleksion, at vi i 

princippet kunne organisere os efter skostørrelse, for ingen af de udtalelser, de var kommet med, havde 

nogen direkte sammenhæng med, om de var organiseret efter speciale eller fase, men derimod 

udelukkende omhandlede det faktum at de var organiseret i teams. De værdiladede udtalelser de var 

kommet med, relaterede sig til de fordele de ville opnå, hvis de kunne agere i mindre teams. Det var ikke 

knyttet op på, at fordelene kom ud fra det princip, teamet var sammensat ud fra. Det var således selve 

teamorganiseringen der gav fordelene, og hvorvidt designprincippet var det ene eller andet var ikke vigtigt. 

Da jeg bagefter indsamlede refleksionsarkene var der endnu flere tilkendegivelser og udtalelser i samme 

stil, som jeg kan bruge til at kvalificere konklusionen senere i opgaven. 

 

Herefter gennemgik jeg en del af den teori, som er beskrevet ovenfor og introducerede en fælles SWOT 

øvelse. Jeg valgte at omdøbe de traditionelle "Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats" til 

"Strenghts, Development Potential, Opportunities, Attention Points", inspireret af et oplæg af Dorthe 

Jensen fra Attractor10, hvor hun brugte disse ord i stedet, hvilket jeg synes giver god mening.  

                                                           
9
 "Hvis du vågner i morgen og der var sket et mirakel om natten og dit problem var løst, hvad ville så være anderledes? 

Hvordan ville du vide at dit problem var løst?" 
10

 MOC 2. semester 1 seminar 26 August 2011 i oplægget "Introduktion til Teamcoaching" af Dorthe Jensen 
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Figur 16 SWOT model som brugt på interventionen 

Det foregik på den måde, at de delte sig selv ind i grupper og lavede hver deres SWOT analyse. Det viste sig 

i øvrigt, at de grupper de formede, svarede til deres arbejdsområder. Jeg havde forinden talt om forskellige 

måder at sammensætte teams på - f.eks. ud fra at man har fælles kunde, fælles interesseområde eller 

fælles teknologi. De sammensatte sig ud fra, at de arbejder sammen for at løse opgaver for den samme 

kunde. Jeg gør i princippet to ting her. Den åbenlyse er, at jeg får lavet en SWOT analyse, men samtidig får 

brugt det selvorganiserende princip i praksis. Afdelingen er vant til at jeg sætter holdet inden en opgave 

skal løses, så hvad sker der nu hvor jeg beder dem selv organisere, hvem det giver mening at arbejde 

sammen om SWOT analysen? Som nævnt inddeler de sig i kundeområder, og der var flere der reflekterede 

over dette faktum senere på dagen. 

Strenghts 
What strenghts do you have as team 

What goes well when cooperation works 

What are you really good at 

What are you proud of 

What describes you as a high performance team 

Development potential 
What can we do to develop our collaboration 

If our stakeholders should notice improvements, what 
would it be 

What do you miss in your cooperation 

What can make it even better 

Opportunities 
What opportunities do you have as a team 

Where do you want to be in a year 

What is your greatest whish for the team 

Attention points 
What requires special attention  

What do you need to watch closely when it comes to 
collaboration 

What do you need to watch out for with stakeholders 

What challenges awaits us 
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Figur 17: Der arbejdes med SWOT 

I løbet af gruppearbejdet, som foregik i rummet, gik jeg rundt til bordene og svarerde på uddybende 

spørgsmål, og da den fastsatte tid løb ud tog jeg ordet for at uddrage essensen. Jeg valgte at bruge 

brobygningsspørgsmål (Storch 2009) og involvere alle grupper på hvert enkelt punkt. 

Brobygningsspørgsmål "bygger bro" imellem teammedelemmer, deres holdninger og deres udsagn. Det 

foregår ved, at coachen/facilitatoren stiller et spørgsmål til et teammedlem vedrørende det udsagn, en 

anden person netop har udtalt. Jeg har erfaring med, at brobygningsspørgsmål hjælper med til at udvikle 

en fælles forståelse. Specielt fordi teamintervenøren faciliterer en kollektivt produceret forståelse frem for 

at komme med en færdig analyse eller diagnose om man vil. Med andre ord - jeg laver ikke en "så, det jeg 

hører jeg sige er, at vi har en styrke i vores diversitet". Derimod beder jeg en om at formulere det vi lige har 

talt om, i en enkelt sætning, og spørger derefter videre "har du kommentarer til den måde Daniel 

formulerede sætningen" eller "hvad inspirerer det dig til at tænke når du hører det formuleret således?". 
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Figur 18: Opsummeringen af SWOT - foto. 

Figur 18 viser den flip-over vi i fællesskab udarbejdede. Jeg har, så vidt muligt, oversat den til dansk 

visualiseret i Figur 19. 

 De enkelte gruppers individuelle ark findes i Bilag B. Det primære formål med at lave øvelsen er at sikre, at 

jeg kan overholde følgende principper hvis jeg indfører selvorganiserende teams: 

 Sikre, at eksisterende styrker som minimum bevares, gerne styrkers yderligere 

 Sikre, at de emner der er nævnt som udviklingspotentiale stadig er mulige at udvikle på 

 Sikre, at mulighederne stadig er muligheder 

 Sikre, at det stadig er nemt at give opmærksomhed til de punkter der kræver ekstra 

opmærksomhed. 
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Figur 19: SWOT resultater, formuleret på dansk 

De enkelte punkter i SWOT analysen skal jeg forholde mig til under alle omstændigheder. Det har jeg gjort, 

og mine tanker er i Bilag A. Jeg har valgt at koncentrere opgaven omkring teaminterventionen i forhold til 

udfordringen med at indføre selvorganiserende teams, hvorfor den mere indforståede fortolkning er 

placeret i et bilag. 

 Med resultatet af SWOT analysen på flipboard begyndte jeg en fase i interventionen som havde til formål 

at få udfordret resultatet af analysen på en måde der sikrede, at vi kom hele vejen rundt. Jeg valgte at 

omdrejningspunktet skulle være så bredt som muligt, så det blev til "teamorganisering". Altså, ikke 

nødvendigvis selvorganiserende, og ikke nødvendigvis efter fag, fase eller andet. Jeg tegnede nedenstående 

figur og stillede spørgsmålet "med den viden i har fra SWOT analysen og den dialog vi havde i formiddags, 

hvad er jeres umiddelbare refleksioner med hensyn til teamorganisering" 

 

Styrker 
Ekspertise, overblik 
forskellighed, balance 
diversitet, samarbejde 
Møder deadlines 
Giver og tager kritik 
Fejrer successer 
Team ånd 
Fokus og dedikation på mål 

Udviklings-potentiale 
Struktureret vidensdeling 
Team sammensætning 
Kommunikation 
Tale med een stemme 
Marketing 
Forbedret koordinering 
Tværfaglig proces 
Lege sammen 
Klare roller 
Kalibrere teamet 

Muligheder 
Peer evaluering 
Team struktur 
Øget involvering i strategi 
Øget kulturel diversitet 
Bruge og genbruge assets 
Story Telling 
Eet Team 
Delte KPI'ere 
Delte Mål 
 

Opmærksomheds 
punkter 
Team building, 
kommunikation 
Ensretning 
International viden 
Udvikling til tiden 
Klare roller og ansvar 
Love mere end man kan 
holde 
Dårlig planlægning fra 
kunderne 
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Figur 20: Spørgsmål til gruppen 

  

De første refleksioner på denne måde at stille spørgsmål på var: "Det er godt nok provokerende". 

 Det ordvalg har jeg hørt før11, og jeg tolker det som om, at det er en tilpas forstyrrende måde at spørge på. 

Når folk ligefrem føler sig provokeret af at blive stillet et spørgsmål, betyder det at det de fortæller mig 

noget de ikke ellers ville have sagt. Provokere kommer af det latinske pro vocare - at fremkalde en stemme, 

og det er præcis det jeg gerne vil opnå. Jeg er godt klar over at dem der udtaler det ikke nødvendigvis 

kender etymologien bag ordet, men det er en fin feedback til mig. 

Her er forstyrrelse en god ting. Når man som gruppe har arbejdet det meste af en dag, er det min erfaring 

at hjernen er begyndt at gå på autopilot, og derfor skal der en god forstyrrelse til. Det opnåede jeg til fulde, 

og som et kuriosum kan jeg nævne, at energien steg bemærkelsesværdigt og diskussionerne var frugtbare 

og mangfoldige.  

Det jeg tog med mig fra øvelsen var primært, at den ud over at være en måde at udfordre på, også viste sig 

at være transformerende. Jeg havde planlagt en transformationsøvelse bagefter, men den valgte jeg at 

undlade og i stedet følge den energi der var kommet i lokalet. De formuleringer gruppen brugte bagefter 

var nemlig alle sammen baseret på, at vi ikke kan undgå at teamorganisere os. De havde ligesom skabt en 

fælles konsensus om, at alle de ting vi ikke ville opnå hvis vi ikke gjorde det, sammenholdt med alle de ting 

vi ville opnå hvis vi gjorde det, i sig selv var argumentation nok for at gå videre med en teamorganisering. 

Det var så forstyrrende og transformerende, at der ikke er nogen vej tilbage. Det er en erfaring jeg vil tage 

til mig, for jeg havde på daværende tidspunkt ikke analyseret de kvantitative data. Der var således en risiko 

for, at disse data ville vise, at jeg skulle gå i en hel anden retning. Det ville have været svært, efter sådan en 

                                                           
11

 Jeg optog en video af en coachingsamtale på MOC 1. semester hvor spørgsmålene gav samme reaktion. 

Hvad ville der ske hvis 
vi gjorde det? 

Hvad ville der ikke ske 
hvis vi gjorde det? 

Hvad ville der ske hvis 
vi ikke gjorde det? 

Hvad ville der ikke ske 
hvis vi ikke gjorde det? 

Team-
organisering 
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transformation. I hvert fald ville jeg have været nødsaget til at lave endnu en transformativ 

teamintervention. Denne skulle i så fald rammesættes anderledes, da jeg i denne intervention har fordelen 

af at kombinere undersøgelse og intervention (Cooperrider 2003). 

Delkonklusion baseret på teamintervention 
Jeg tager to ting med fra teaminterventionen. En del omkring det problem jeg vil løse, samt en del omkring 

mig selv som teamcoach. 

Jeg har igennem en teamintervention fået en forståelse for min afdelings syn på sig selv, samt deres 

umiddelbare holdning til organisering i teams. Jeg har indset, at det ikke længere er min ide, men derimod 

vores ide. Ved at holde mine egne synspunkter og fordomme tilbage så godt som jeg nu engang formår som 

menneske, har jeg oplevet at attituden og forventningerne til en teamorganisering harmonerer med den 

tilgang jeg havde tænkt mig at følge. Afdelingen har taget synligt medejerskab af udfordringen med at 

organisere i teams. Som nævnt i afsnittet om Læring og Effektivitet er det et ønskværdigt resultat fra min 

side af. 

Jeg har erfaret, at ligesom i fysikken 12 kan man ikke betragte noget uden at ændre det. Jeg har oplevet, at 

det at provokere er transformerende. Ved at stille spørgsmål der ansporer til at betragte et emne fra nye 

perspektiver, sker der en ændring i personens syn på emnet. Specielt figur 20 illustrerer en, efter min 

mening, utrolig kraftfuld interventionsteknik. Jeg har før13 brugt den i 1:1 coachingsituationer, og nu har jeg 

også brugt den i en teamintervention. Det er overraskende, at reaktionerne er så markante. Jeg har ofte 

brugt de to spørgsmål til venstre. Hvad ville der ske. Kombinationen af kolonnen til højre - hvad ville der 

ikke ske, er åbenbart det springende punkt. Det er et resultat jeg er glad for at tage med mig fra den 

kvalitative undersøgelse, fordi det sandsynligvis ikke er noget jeg kunne teoretisere mig til. Der skulle en 

praktisk intervention til at få dette resultat. 

Konklusion 
I problemformuleringen stiller jeg spørgsmålet, om selvorganiserende teams er svaret på mine 

ledelsesmæssige udfordringer. Jeg præsenterer princippet bag selvorganiserende teams, samt det 

teoretiske grundlag der ligger bag. Princippet bruges i softwareudvikling inden for SCRUM, og metodikken 

præsenteres kort sammen med noget litteratur for videre læsning. 

 Igennem teori og empiri har jeg forsøgt at afdække et svar på dette spørgsmål. Jeg har igennem en 

kvantitativ undersøgelse fået et indblik i, hvordan selvorganiserende teams virker og påvirker i en anden 

arena, samt fået en tilkendegivelse af, at det bør være muligt at flytte metoden til min arena. På baggrund 

af en teamintervention, hvor jeg anvendte selvorganiserende principper, er jeg blevet klædt på til kende 

mine medarbejderes indstillinger til afdelingen, dens udfordringer og styrker. 

Den kvantitative undersøgelse har vist en overvægt af svar der understøtter hypotesen om arenaskift, og 

den har samtidig vist, at det ikke er sort/hvidt. De vigtigste og mest martkante resultater er: 

                                                           
12

 Heisenbergs usikkerhedsprincip 
13

 Dokumenteret blandt andet på video fra MOC 1. semester 
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- Det selvorganiserende princip i SCRUM har en synlig og positiv indflydelse på teamets ydeevne. 

En enkelt respondent var uenig i dette, og 3/4 var helt eller delvist enige 

- Jeg kan nemt forestille mig det selvorganiserende princip udvidet til ikke-softwareudviklere uden 

foruddefinerede roller. 90 % af de adspurgte er enige i dette udsagn. 

Den kvalitative teamintervention gav mig et tydeligt billede af, hvilke opmærksomhedspunkter, 

udfordringer, styrker og svagheder vi står over for, samt gruppens opfattelse af sig selv og af teambegrebet. 

Jeg fik analyseret gruppens nuværende billede af sig selv og deres afdeling, og fik forstyrret status quo i en 

sådan grad, at der nu næsten er en forventning om at jeg vil iværksætte en eller anden form for 

teamorganisering. Der var specielt to definerende øjeblikke i teaminterventionen. Det ene var, da gruppen 

udtalte, at det næsten var lige meget hvordan vi organiserede os i teams, bare vi gjorde det. Det andet var 

da jeg stillede spørgsmål hele vejen rundt om emnet teamorganisering (figur 20). Det skabte en stemning 

og konsensus omkring, at "naturligvis gør vi det!". Teaminterventionen gav mig indsigt i, at selvorganisering 

ikke var fremmet for gruppen, ej heller var det skræmmende. Det var på den anden side heller ikke oplagt, 

eller på nogen måde den eneste eller den rigtigste måde. 

På denne baggrund kan jeg ikke udlede et entydigt "ja" eller "nej" til problemformuleringen. Der er 

stadigvæk aspekter der kan spille ind. Til gengæld kan jeg konkludere, at jeg har opnået en tilstrækkelig 

forståelse for metodikken til, at jeg vil føre den ud i livet. Jeg tror ikke, at jeg igennem yderligere teoretisk 

arbejde kan afdække alle aspekter af en reorganisering.  Det er så komplekst, at jeg vil flytte det teoretiske 

synspunkt over i et aktionsforskningsprojekt. Aktionsforskning er netop karakteriseret ved at der ikke 

foreligger en separat, akademisk forskning førend det føres ud i livet. Derimod påvirker man direkte 

miljøet, i samarbejde med miljøet. Alle bliver således medforskere i egen praksis, hvilket i mine øjne 

forekommer som en oplagt tilgang, når emnet, der skal forskes på, er selvorganisering. Aktionsforskning 

handler i høj grad om samarbejde og gensidig læring, og det lægger det selvorganiserende princip sig 

stærkt op ad. Det kunne være interessant at koble læringsaspektet i SCRUM til Bateson og de systemiske 

teorier om læring. Jeg har ikke i SCRUM litteraturen set dem på noget tidspunkt inddrage systemisk teori, 

og jeg tror der er potentiale i at udforske denne del nærmere. 

Jeg konkluderer, at der er tilstrækkelig teoretisk grundlag til at igangsætte en omorganisering. 

Jeg konkluderer, at det er muligt at afholde en teamintervention som chef, og få et brugbart resultat ud af 

interventionen. 

 

 

  



33 
 

Referencer 
 

Descartes, Rene; Laurence J. Lafleur (trans.) (1960)." Discourse on Method and Meditations." New York: The Liberal 

Arts Press.  

Ashby 1947) W. R. Ashby, J. "General Psychology 37"  (1947). 

Ashby 1962) Ashby, W. R. (1962). “Principles of the self-organizing system,” in Principles of Self-Organization: 
Transactions of the University of Illinois Symposium, H. Von Foerster and G. W. Zopf, Jr. (eds.), 

Benedicte Madsen in Udfordringer til undervisningen– i didaktisk perspektiv indgår i serien Læringsarenaer Redaktion: 

Mads Hermansen og Elsebeth Jensen 

Ikujiro Nonaka . "A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation Organization" Science 

Vol. 5, No. 1 (Feb., 1994), pp. 14-37  
 
Sutherland, Jeffrey Victor; Schwaber, Ken (1995)." Business object design and implementation: OOPSLA '95 workshop 

proceedings". The University of Michigan. 

Cohen, Mike (2010)". Succeding with Agile". 

Pekka Abrahamson et al (2008). "Agile processeses in Software Engineering and Extreme Programming." 

Ken Schwaber og Mike Beedle (2002)." Agile software development with SCRUM." 

Maturana, H.R. (2002). "Autopoiesis, structural coupling and cognition: A history of these and other notions in the 

biology of cognition." Cybernetics and Human Knowing 

Kneer, Georg og Nassehi, Armin . "Niklas Luhman introduktion til teorien om Sociale Systemer." Hanz Reitsels forlag 

1997 

Niklas Luhmann (1975), "Systemtheorie, Evolutionstheorie und Kommunikationstheorie", in: Soziologische Gids 22 3. 

pp.154–168 

Tuckman, Bruce (1965). "Developmental sequence in small groups". Psychological Bulletin 

Dennings, Steve Most High Performance teams are self organizing teams. Blog 2009. 

http://www.stevedenning.com/Radical-Management/most-high-performance-teams-are-self-organizing.aspx 

Jean Lave and Etienne Wenger (1991) Situated Learning. Legitimate peripheral participation, Cambridge: University of 

Cambridge Press p. 40 og P 228 

Schön, D. (1983) The Reflective Practitioner, How Professionals Think In Action, Basic Books. 

Caspary, William R. Dewey on Democracy (2000). Cornell University Press. 

Folger J.P. (2010). A transformative orientation to Team development work.In Folger, J.P; Bush R.A.B. Della Noce D 

(Eds) Transformative Mediation: A sourcebook 

Cooperrider, D. L., Whitney, D., & Stavros, J. M. (2003). Appreciative inquiry handbook. Bedford Heights, 

OH: Lakeshore Publishers. 



34 
 

S.de Shazer: Clues; Investigating Solutions in Brief Therapy. W.W. Norton & Co 1988 

Søholm, Thorkil og Storch, Jacob. 2009. ”Teambaserede organisationer i praksis”. Dansk Psykologisk Forlag. 

Kvale, Steinar (1997). Interview. En introduktion til kvalitative forskningsinterviews. Købenavn. Hans Reitzels 

Forlag. 

Harries-Jones, Peter (1995)  A Recursive Vision: Ecological Understanding and Gregory Bateson. University 

of Toronto Press 

Alrø, Helle. (2004). Dialog og magt i organisationer.Aalborg universitetsforlag 

Kruuse, Emil (1999). Kvalitative forskningsmetoder - i psykologi og beslægtede fag. Dansk Psykologisk 

forlag. 

    

 


