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På en skala fra1-10: 

Hvor høyt elsker du hierarkiet?

Agenda: 

1) Den hierarkiske organisasjon
• Definisjon
• Historikk
• Styrker og svakheter ved hierarkiet

Mål:  Skape refleksjon / utfordre noen etablert sannheter

2) Hvilke alternativ finnes?
• Eksempler og historier
• Den grunnleggende forskjellen 
• Ledelse for en ny tid



Signe-Marie Hernes Bjerke (Sigma), Teambyggerne

• Hovedfag Informatikk fra Universitetet i Oslo

• Startet opp Teambyggerne AS i 2017 etter 16 år som 
service management ekspert og 
seniorkonsulent i DNV (Det Norske Veritas)

• Medforfatter på ITIL 4 Drive Stakeholder Value

• ITIL instruktør siden 1999. Nå instruktør hos Glasspaper i  
ITIL 4, InfoSec, DevOps, Prince 2

• Var i teamet som startet itSMF Norge 2003, var 
programansvarlig i mange år

• Sertifisert Lean Six Sigma Blackbelt

• DNCF sertifisert Coach (NLP Master Practitioner)

Motto: Teknologi for en bærekraftig fremtid.
Vi har bare en planet



1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20201900 2030

1911: The Principles of
Scientific Management

Frederick Taylor
• Tids-studier og analyser
• Arbeid delt opp i steg
• Standardisering og måling

Frederick Taylor
• Tids-studier og analyser
• Arbeid delt opp i steg
• Standardisering og måling

Henry Ford

• 1908 Første T-ford 

• 1913 Samlebånd & kontroll

Henry Ford

• 1908 Første T-ford 

• 1913 Samlebånd & kontroll

Historietime@



Den hierarkiske organisasjon 

Prosesser

Teknologi

Mental modell:  Viser hva vi fokuserer på, og hva vi måler på

Mennesker



Definisjon: Hierarki

Kjennetegn : 

• Toppnivå lager planer og budsjetter

• Mål fordeles nedover i lagene

• Roller og ansvar kart definert

• Spesialiserte funksjoner utfører

• Rapportering tilbake oppover i lagene

Paradigme: Predict & Control!

Et system hvor menneskene er plassert 
på nivåer med ulik status/viktighet 
– vanligvis med “top-down”-autoritet…



Hvorfor er vår mentale modell viktig?



Typiske utfordringer når vi skal levere tjenester

• Funksjonelle siloer

• Saksbehandling

• Handover-rutiner

The ABC of ICT, 
by Paul Wilkinson

• Venting!

• Oss og dem-kultur

• Skylder på hverandre

• Ingen ser helheten

• Beslutninger tar tid

• Ledelse blir en flaskehals

• Hvem er egentlig kunden?

Convey´s law: komplekse organisasjoner-> Komplekse IT-tjenester



Hva med menneskene?

Mange møter
Mange prosjekter

Hva er målet? 
Hva haster mest? 
Hvem er egentlig kunden?

# timer fakturert
# saker løst…

Support-saker!

Køer av 
arbeidsoppgaver

Hvordan føles dette?



Hva skjer med denne relasjonen...? I need to be 
in control!

Hva skjer med motivasjon 
og eierskap? # timer fakturert

# saker løst…



Finnes det andre 
måter å gjøre 
det på?



Lean-thinking

1. Fokus: kundeverdi

2. Kartlegg verdistrømmer 

3. Bryt ned siloene -> etabler flyt

Kultur: 

• The Andon cord (fix defects!)

• Tverrfaglig samarbeid

• Eliminere Waste



Lean & Value streams – «Learning to see!»

Lean: 
Et produksjonssystem som 
prioriterer Flyt-effektivitet framfor 
Ressurs-effektivitet 



DevOps: LEAN brukt på SW-utviklingsprosess

• Tverrfaglige autnome team med ende-til-ende-ansvar
• Samskaping av verdi med kundene
• Klar hensikt – små steg – med feedback

Demand

«You build it - you run it!»

Value



DevOps: Hva skjer med hierarkiet?

Kontraktsforhandlinger
med kunde

Tradisjonelt hierarki

Samskaping med kunde
Rask feedback!

Utviklingsteam

Ledelse:

DevOps

Plattform team



Studier av
selvstyrte organisasjoner
Reinventing organisations, av Frederic Laloux

Eksempler utenfor IT?



Eks: Hjemmesykepleie i Nederland på 90-tallet

Tracking: Strekkode på pasientdøren

Definerte produkter: 
• Skifte bandasje: 5 min
• Påkledning: 10 min / et bad 15 min 
• Intravenøs injeksjon: 10 min

Erfarne sykepleiere  > kompliserte produkter

Monitorering: Sentralisert system

Måling:  Antall pasienter / antall  minutter

17

Effektivisering!

Jos de Blok

Hvordan måle effektivitet?



Jos de Blok

Jos de Blok, Buurtzorg i Nederland 

Ledelse er noe tøys!
Man må la folk få gjøre jobben sin!

Bygget opp en enormt vellykket organisasjon:
• 14.000 sykepleiere i 25 land.
• Stab/coacher som kan bistå ved behov
• Fornøyde ansatte: flere ganger kåret til årets arbeidsgiver
• EY-studie: - Mer fornøyde kunder og i 40% besparelse!

From Rules & Control to Freedom & Trust



Hjemmesykepleie i Nederland (2)

Selvorganiserte team 
• 12 sykepleiere i hvert team 
• Ingen leder: beslutninger tas i fellesskap
• hvilke pasienter de vil ta inn
• rekruttering, opplæring, arbeidsfordeling
• Splitte eller slå sammen, leie lokaler
• Monitorere og forbedre eget arbeid

Pasienten:
• Tildelt 1-2 sykepleiere
• Tid til kaffe! > Bygge tillit

Effektivitet

Value! 
Buurtzorg 2006: Self-management



Self-management – best practice

Initiert av CEO

Fellesnevnere for selvstyrte organisasjoner:
• Klar overordnet hensikt 

• CEO må være en driver for ”selv-ledelse”

• Myndiggjøring av team

• Verdi-drevet, med klare prinsipper

• Ekte forståelse av kundebehov
Research: 
Reinventing Organisations
by Frederic Laluox

12 organisations
Different industries

Different sizes
Profit & Non-profit

Blir drilla i samarbeid:

• Selvledelse

• Problemløsing

• Beslutningsprosesser

• Konfliktløsing

• Tilgang på coaching/fasilitering ved behov



Ulike organisasjonsmodeller
Tradisjonellt hierarchy

Matrix? (Two managers!)

Lean: VSM & Flow – for å bli mer smidig

Business Process modelling
Manage handovers!

Verdistrømmer
Eliminere waste
Rive siloer
Flyt og rask feedback

Ende-til-ende-ansvar

Predict & control Outside-in: Organisert 
rundt kundebehov

Samskape med kunde
Små iterasjoner

Rask feedback og læring

HIGH TRUST!

Selvstyrte organisasjoner
Evolutionary purpose

Roller

Organisasjon
Teams

Holacracy Nettverks-struktur

Århus 
kommune

Clear purpose 

Agile organisasjoner



Teori om orgnisasjoners utviklingstrinn

Source: Laloux, 
Reinventing 
Organisations

Vi må 
gå 

stegene…

Basert på grad av felles bevissthet og modenhet



Et kulturelt paradigmeskift
Fra Til

Ledelse - Planlegging og kontroll 
- Lav tillit

- Hensikt og overordnede prinsipper
- Høy tillit

Organisering - Funksjonelle siloer
- Handover-rutiner

- Tverrfaglige autonome team
- Unngå hand-overs

Prosesser - KPIer og målinger
- Stress og multitasking

- Verdiskaping og rask feedback
- Samskaping og eierskap

Mennesker - Oppgave-orientert
- Følg prosedyrene

- Fokus, selvledelse og mestring
- Myndiggjøring og livslang læring

Rapportering - Måling på effektivitet 
Rapporter til ledelsen

- Verdiskaping (people, profit, planet) 
- Data nær de som skal bruke dem



Hva er utløpsdatoen på den hierarkiske organisasjon?

Paradigmeskift som krever

- endrede overbevisninger 

- endrede arbeidsmåter

- endret menneskesyn

HIGH TRUST

Spørsmålet er om vi har denne tiden...

Kan ta tid å oppdage....



Mentale modeller og grunnleggende overbevisninger

Bilde: Konspirasjonspodden

Ting er på gang:
- Hvordan påvirket Corona nivået av tillit i din virksomhet?
- Hvordan taklet dere de raske omstillingene?

Tenk deg et 
grunnleggende 
menneskesyn 
basert på 
FULL TILLIT

Hva ville vært 
organisert  
annerledes?

TANKE-EKSPERIMENT: 



Bøker til inspirasjon

Signe-Marie Hernes Bjerke (Sigma)
Sigma@teambyggerne.no

+4799011617

Let´s keep in touch!



Signe-Marie Hernes Bjerke (Sigma)
https://www.linkedin.com/in/sigma-linkedin/
https://www.facebook.com/Teambyggerne/

Sigma@teambyggerne.no
99011617


