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Organisationer Gentænkt

• 3 årigt projekt med organisationer (både offentlige og private), der ønsker at være organisation på en 
anden måde. 

• Kendskab til Laloux og teal ved begyndelsen enten meget begrænset eller helt ikke eksisterende

• Delte erfaringer og udviklede praksisser sammen. F.eks.:
• Beslutningsprocesser

• Opbygning af feedbackkultur

• Konflikthåndtering

• Prøvehandlinger og eksperimenterende kultur

• Organisatoriske og personlige grænser for selvledelse

• Lønregulering

• Alle gik/går frem på deres måde og i deres tempo – i dag dog med en langt højere 
grad af fælles sprog

• Projektet afrundes med en konference næste uge i Aarhus – inden næste runde med
nye organisationer starter senere på året





Fra Ligsyn til Nyt syn
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• Større ejerskab

• Tillid

• Meningsfuld og anvendelsesorienteret dokumentation, data og evaluering

• Gennemsigtighed og synlighed  - data er tilgængelig

• Ansvar – at bruge evalueringen til noget

• Processen er lige så vigtig som resultatet

En nytænkning vil i vores 
optik indebære:
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Evaluering i traditionelle 
hierarkiske organisationer

Evaluering i selvledende 
organisationer

Evaluering igangsættes af leder eller 
konsulent

Evalueringen igangsættes af medarbejdere 
ud fra oplevede behov

Top- eller stabsejet evalueringsprocesser Medarbejder-ejet evalueringsprocesser

Stort organisatorisk set-up (projektleder, 
evaluator, styregrupper, designs osv.)

Lokale cyklusser, kontinuerlige 
mikroevalueringer, ansigt til ansigt

Data er tilgængelig for leder, styregruppe, 
projektgruppe eller evaluator 

(intern/ekstern)

Data er tilgængelig for alle og ejes af dem 
som skal bruge det

Langt fra resultater til handling (summativ) Kort fra resultat til handling (formativ)

Leder udvælger hvilke resultater og 
anbefalinger, man går videre med

Medarbejdere beslutter hvilke resultater og 
anbefalinger, man går videre med

MUS 1:1 samtaler Selvevaluering og kollega-feedback

Formelle krav Reelle behov



Vi skal stadig være skarpe på metoderne og 
systematikken

- der kan være behov for understøttelse 

Men…
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Evaluering i selvledende 
organisationer
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Evalueringen igangsættes på baggrund af medarbejdernes 
vurdering og udspringer fra praksis

Medarbejderne definerer evalueringen ud fra deres formål

Medarbejderdrevet evalueringsprocesser

Selvbestemmelse, vurdering og beslutningstagen ligger hos 
medarbejderne 





Evaluering 
igangsættes af 

leder eller 
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Data er 
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PAUSE



Praktiske eksempler



It konsulent og udviklingshus stiftet i 2001

Leverer komplekse og forretningskritiske 

løsninger inden for e-handel

Vores ambition er at være med til at drive 

e-handel i Danmark sammen med vores 

kunder.

95 kollegaer i Aarhus og København

Vertica



En ikke-hierarkiserende organisation

Formelt refererer alle direkte til den 

administrerende direktør

Organiseret i selvorganiserende teams og 

kompetencegrupper samt ad hoc 

sammensatte teams til interne projekter

Ønsker en eksperimenterende kultur og 

anvender i høj grad agile projektmodeller 

som SCRUM

Vertica
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U.S.E WATER PROJEKT
Bringing Danish Water Technology 
to China

ONBOARD DANISH DESIGN
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Udfordringer?
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I et traditionelt evalueringsteoretisk perspektiv:

• Hvad nu med validiteten, repræsentativitet, og generaliserbarhed?

• Effektmålinger?

• Produceres der relevant viden for hele organisationen?

• Hvad med etik, anonymitet og personfølsomme oplysninger, når nu alt er 
tilgængeligt?

• Hvad sker der hvis handlinger baseres på mavefornemmelser og synsninger?



Afslutning

63



https://vimeo.com/121517508
http://www.reinventingorganizations.com/
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