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Agile orgAnisAtioner 
hAr brug for hr

De hotte HR-begreber: Agilitet

Agile arbejdsformer har været 
på banen længe inden for  

projektledelse og IT-udvikling, 
men nu skaleres det agile 

mindset og metoderne hastigt 
til ledelse og organisering,  

hvor selvorganiserende teams 
med høj beslutningskraft bliver 
den nye organisatoriske rygrad. 
Dette er i høj grad båret frem 
af den teknologiske udvikling  

og omverdens konstante pres 
for øget hastighed i beslut-
ningsprocesser, effektivitet 

og innovationsevne i nutidens 
organisationer. Fremtidens 
trends er allerede forældet,  

når vi får øje på dem, og  
vi har brug for at retænke  

vores måde at organisere os 
på for at skabe ‘future-proof’  

og bæredygtige organisationer 
for at kunne følge med og agere 
med den nødvendige hastighed.
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Ovenstående kunne meget nemt være taget ud af 
en samtale med en CEO eller leder i en af de organi-
sationer, vi dagligt er ude i.

Vi møder hver dag organisationer, som er 
i gang med større eller mindre transfor-
mationer for at imødekomme den 

komplekse virkelighed, som de står overfor. Vi skal 
retænke organisationen og vores måde at lede,  
agere og strukturere os på i fremtiden – men hvor-
dan understøtter HR bedst muligt denne transfor-
mation? Hvil-ken rolle skal HR spille i en transforma-
tion? Hvordan skal HR varetage denne opgave? Og 
hvor er HR’s egen transformation henne?

Dette er ikke en artikel om, at HR ikke har en beret-
tigelse i fremtidens organisationer – ’at HR er død’. 
Der er intet, som tyder på, at rollen som ekspert på 
mennesker bliver overflødig i fremtiden. Det er hel-
ler ikke en artikel om, at HR skal være strategisk og 
forretningsunderstøttende. Hvis HR ikke er det, så 
har HR som funktion ingen berettigelse. Dette er en 
artikel om, hvad den strategiske og forretnings- 
understøttende HR-funktion skal stille op med 
organisationer i transformation, f.eks. eksperimen-
tere med nye agile arbejds- og organiseringsformer 
for at møde de komplekse omverdenskrav, vi står 
overfor.

Artiklen vil derfor forsøge at tydeliggøre nogle 
af de centrale spørgsmål, som HR skal kunne 
formulere og søge svar på i fremtiden for 

at forblive forretningsunderstøttende og relevant i 
en agil fremtid. Fremtiden forandrer sig – det har vi 
slået fast, men fremtidens løsninger er ikke entydige, 
og det er HR’s fremtidige services og ydelser heller 
ikke. Det er ikke det, du vil få ud af denne artikel – 
tværtimod. Vi søger her at udfordre og modne HR’s 
evne til at formulere et relevant værditilbud i en 
tid med digital transformation, som i stigende grad 
kalder på agile organisations- og ledelsesformer.

Måske vil vi ligefrem gå så vidt, som til at sige, at 
det er i HR’s evne til at formulere og besvare de 
spørgsmål, vi stiller i denne artikel, som afgør, om 
HR forbliver forretningsunderstøttende og strategisk 
relevant i fremtiden. Og agile organisationer har 
brug for dygtige HR-funktioner.

AGILE ORGANISATIONER ER FREMTIDENS 
SVAR PÅ KOMPLEKSITET OG UDVIKLING

‘The pace of change has never 
been this fast, yet it will never 

be this slow again’ 
(Trudeau, Canadas premier minister, 2018).

Vi lever i en verden præget af en høj grad af 
kompleksitet med mange modsatrettede krav 
og tendenser. Udviklingen sker eksponentielt, 
og organisationers evne til at agere hurtigt 
på udfordringer og trends er blevet et af de 
stærkeste konkurrenceparametre. 

Fælles for de organisationer, der skyder 
frem med nye måder at yde service på, 
er deres evne til at eksekvere lynhurtigt 

på forretningsmodeller, som udfordrer vores 
måde at tænke organisation på. Mange af 
de klassiske organisationer kæmper med 
at holde trit, bl.a. fordi forretningsmæssig 
kompleksitet har resulteret i organisatorisk 
komplicerethed, rigiditet, unødigt bureaukrati, 
langsomme beslutningsprocesser og ende-

Vi lever i en verden 
præget af en høj grad 
af kompleksitet med 
mange modsatrettede 
krav og tendenser.  
Udviklingen sker  
eksponentielt, og  
organisationers evne 
til at agere hurtigt på 
udfordringer og trends 
er blevet et af de  
stærkeste konkurrence-
parametre.
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løse interne møder (Morieux, 2018). Som modsvar 
oplever vi en større interesse henimod mere agile 
organiseringsformer, hvor beslutningsprocesser, 
medarbejdermobilisering og ledelse får en anden 
rolle end tidligere. 

HVAD KARAKTERISERER  
AGILE ORGANISATIONER?
Professor Julian Birkinshaw på London Business 
School har senest i bogen Fast/Forward undersøgt, 
hvad der karakteriserer agile organisationer. Agile 
organisationer er ifølge Birkinshaw organiseret som 
‘adhocratier’ kendetegnet ved, at handling værdsæt-
tes over formel position eller meritter og viden. En 
agil organisation koordinerer sine aktiviteter om-
kring et problem eller en mulighed og med skarpt 
fokus på værdiskabelsen for kunden/borgeren. 
Organisationen bliver dermed nødvendigvis mere 
flydende og tværorganisatorisk i sin struktur end 
det klassiske søjle-organiserede hierarki. Beslut-
ninger træffes gennem samarbejde, eksperimenter, 
intuition samt ‘forsøg og fejl’. Beslutningsmandatet 
lægges langt ud i organisationen til medarbejderne, 
som arbejder i selvorganiserende teams (Birkinshaw 
& Ridderstråle 2017). Dermed giver Birkinshaw et 
rigtig godt bud på en model for fremtidens organi-
sering. 

Agile organisationer stiller nogle andre og nye 
krav til teamorganisering, hvor teamet bliver 
det mest centrale og værdifulde organ i orga-

nisationen. Teamet skal være i stand til at producere 
innovative løsninger, eksekvere og evaluere i ar-
bejdssprints, der forudsætter en høj grad af team-
kultur og et miljø præget af et lærings-mindset, hvor 
fejl og feedback er lig med læring og udvikling. 
For at understøtte og sikre effektive beslutningspro-
cesser decentraliseres beslutningerne, hvilket kræver 
en høj grad af tillid mellem leder og medarbejder, 
samtidig med at det fordrer en høj grad af person-
ligt ansvar hos den enkelte medarbejder. Empower-
ment, og distribueret ledelse er derfor det nye sort. 

HR SKAL HJÆLPE  
ORGANISATIONEN MED AT LYKKES I  
TRANSFORMATION MOD AGIL ORGANISERING
Men hvad betyder det for HR-funktionen, og hvilken 
værdi skal HR tilføre? Den vigtigste opgave for HR i 
organisationer i transformation mod agil organise-
ring er at sikre de nødvendige organisatoriske kapa-
biliteter, der skal til for at lykkes. For at løfte denne 
opgave må HR stille følgende spørgsmål: 

• Hvad skal organisationen blive god til 
for at lykkes med f.eks. at organisere 
sine aktiviteter i teams omkring kundens 
problemstilling?

• Hvilke kompetencer og adfærd er vig-
tigst for at kunne lykkes i den nye virke-
lighed, og hvordan hjælper vi organisa-
tionen med at opbygge disse? 

• Hvad gør vores ledere og medarbejdere 
helt konkret, når vi lykkes? Hvordan ser 
det ud i konkrete arbejdssituationer?

• Hvad skal organisationen gøre for at 
understøtte et lærings-mindset og en 
læringskultur? 

• Hvilke strukturer og processer er nød-
vendige for at understøtte de nye orga-
niserings- og arbejdsformer, og hvilke 
skal vi droppe?

HR SKAL VÆRE EKSPERTER  
I SELVORGANISERENDE TEAMS
Agile organisationers evne til at lykkes afhæn-
ger bl.a. af organisationens samlede evne til at 
lykkes med selvorganiserende teams. At blive 
eksperter i selvorganise-rende teams er derfor 
et godt sted at starte for HR-funktionen. 

‘Self-organizing teams choose 
how best to accomplish their 

work, rather than being directed 
by others outside the team.’ 

‘They are structured and  
empowered by the organization 

to organize and manage  
their own work.’

(Schwaber & Sutherland, 2017)   

HOTTE HR-BEGREBER
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Selvorganiserende teams tilrettelægger og 
planlægger selv teamets arbejde, herunder 
konkret estimering af tidsforbrug på opga-

verne. De vælger selv de værktøjer og metoder, som 
passer bedst til opgaven (inden for nogle fastlagte 
rammer), og koordinerer selv deres arbejde. Ikke 
mindst beslutter de selv, hvordan teamet samarbej-
der mest effektivt. HR har derfor brug for at kunne 
stille følgende spørgsmål:

• Har vi de rette strukturer til at understøtte 
teamsamarbejde, f.eks. belønningssystemer, 
som skal understøtte den teambaserede  
præstation fremfor individuel præstation?

• Hvordan ressourcestyrer vi i vores forretning, 
når medarbejdere i selvorganiserende teams 
selv tilrettelægger og planlægger arbejdet? 

• Kan selvorganisering også betyde mere fleksi-
ble arbejds- og ansættelsesvilkår, hvor med-
arbejdernes arbejdstid f.eks. afhænger af både 
personlige ønsker og belastning?

• Har vi tydeligt definerede roller og ansvar i  
den nye organisering med henblik på, at 
både ledere og medarbejdere ved, hvad der 
forventes?

• Hvad skal ledere og medarbejdere kunne for  
at lykkes i selvorganiserende teams?

• Hvordan opbygger vi en kultur for samarbejde 
og hjælpsomhed, hvor vi tør handle og træffe 
beslutninger?

• Rekrutterer vi ledere og medarbejdere med 
de rette relationelle kompeten-cer til arbejdet 
i selvorganiserende teams, og hvad betyder 
dette for vores talentbegreb?

• Hvordan tilrettelægger vi karrierespor i en mere 
flydende organisation? Og hvem har ansvaret 
for udviklingen?

• Giver det stadig mening at afholde individuelle 
medarbejdersamtaler, eller skal vi arbejde med 
teamsamtaler og udvikling?

For at løfte denne opgave kræver det ressourcer 
og prioritering fra HR’s side, hvilket kan virke 
uoverskueligt i en hverdag, hvor HR’s opera-

tionelle leverancer ikke bliver sat på pause. Her er 

det vigtigt at huske på, at HR ikke skal arbejde 
alene, men facilitere, at tværgående teams, 
eksperter og nøgleinteressenter sammen løf-
ter opgaven. Det vigtige her er at positionere 
HR som ekspert og facilitator, når organisa-
tionen efterspørger selvorganiserende teams. 
Dertil skal HR være forandringsagent og gå 
forrest i at håndtere modstand, hvis eksem-
pelvis kulturel modstand viser sig som en 
hæmsko for selvorganiserende teams. Det er 
en kerneopgave for HR at være ek-sperter på 
mennesker.

SKAL HR OGSÅ TRANSFORMERES?
Ser HR-funktionen anderledes ud i agile orga-
nisationer? Måske er en del af svaret at finde 
ved kildens udspring: det agile manifest, som 
blev formuleret i 2001, hvor principperne for 
agil softwareudvikling blev defineret. Her for-
muleres det bl.a., at individer og samarbejde 
værdsættes over processer og værktøjer. Den 
klassiske HR-tilgang med at lave en proces 
som svar på organisationens problemer er 
altså uholdbar i det agile setup. Lidt groft 
sagt, så løser en ny rekrutteringsproces ikke 
udfordringen med at rekruttere flere soft-
wareudviklere. HR er nødt til at gøre noget 
andet end det, de plejer. ’Go agile’ og fokuser 
på at blive eksperter på mennesker frem for 
processer, og bliv eksperter i at stille de rig-
tige spørgsmål, der åbner for nye muligheder 
frem for at bureaukratisere sig frem gennem 
de rigtige processer.
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