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© Forskningsnotat 2018 af Anne Thybring, AGORA SOCIAL PRODUCTION. 
I denne form offentliggjort 2. Juli 2018 på www.agora.as/blog, hvor resultater fra forsk-
ningsprojektet Organisationer Gentænkt løbende publiceres. 

Er selvledende organisationer for alle menne-
sker? 
 
 
Dette spørgsmål har vi mødt ofte. Og vi har stillet det til os selv. 
 
Lige for tiden læser vi i AGORAs ”Organisationer Gentænkt”-forskerteam tekster 
som giver brikker til at besvare netop dette spørgsmål. 
 
Lad os starte med konklusionen på spørgsmålet. Efter 1½ års studier af organisati-
onerne i projektet er svaret: 

• Ja. Selvledelse kan fungere i alle typer af organisationer med alle typer af 
personer. Det er ikke for særlige personlighedstyper eller uddannelsesni-
veauer. 

• Nej. Organisationer kan ikke forvente, at alle uden videre fungerer ens i de 
nye organiseringsformer. Selvledelse kræver ligesom andre organiserings-
former særlige ’repertoirer’ hos medlemmerne af organisationen. Disse re-
pertoirer kan udvikles, og organisationen må udvikle praksisformer, der 
understøtter forskellige individers ageren og udvikling. 

 
Og hvad fører så frem til denne konklusion?  
Spørgsmålet kan tilgås fra to sider afhængigt af fra hvilket udgangspunkt det stilles. 
 
Vi møder spørgsmålet fra det vi kunne kalde ”det elitære udgangspunkt”, der ofte 
har en problematiserende vinkel i forhold til om selvorganisering ikke er en aka-
demisk utopi:  
o Er selvledende organisationer ikke mest for ”kloge mennesker”, der har gået 

meget på universitetet eller på anden vis læst mange bøger.  
o Er selvledende organisationsformer ikke mest for videns-arbejde og videns-

arbejdere.  
o Kræver selvledende organisationsformer mon ikke, at organisationsmedlem-

merne har gennemgået eller er villige til at lave en masse personlig udvikling 
eller ligefrem terapi? 

 
Som vi vil vise i de kommende næste afsnit er det ikke tilfældet.  
 
Omvendt møder vi også spørgsmålet fra det man kan kalde det ”egalitære ud-
gangspunkt”, der ofte har en jubeloptimistisk forhåbning om at selvledelse er red-
ningen for de lidende organisationer og kan indføres med en god gang knofedt og 
overtalelse:  
o Selvledende organisationer er for alle og enhver. På nær en lille mængde, som 

vil have svært ved at passe ind i de fleste organisationstyper.  
o Selvledelse stiller ikke specielle krav til hvordan man fx opfører sig, eller tilgår 

hinanden, eller tænker om sig selv i relation til andre mennesker og et ar-
bejdsfællesskab.  
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o I selvledende organisationer kan man endelig får lov at være præcis den man 
er, med de særheder, talenter, præferencer og erfaringer man nu engang har 
med sig. 

o Alle mennesker inden for normalområdet bærer evnen til selvledelse med sig 
– se blot på deres privatliv, hvor de evner at prioritere endog store beløb, såvel 
som stort ansvar for både afkom, husdyr og materielle ting. 

 
Som dette forskningsnotat vil vise er virkeligheden desværre heller ikke så enkel. 
 
Arbejdet med spørgsmålet har bragt os over forskellige svar, i takt med at vi har un-
dersøgt de eksperimenterende organisationer i Organisationer Gentænkt (OG). 
 
Vi kan slå fast, at evnen til at trives i en selvledende organisation ikke afhænger af 
individets akademiske uddannelsesniveau. Selvledelse kan fungere med fabriksar-
bejdere (FAVI, Morning Star Tomato Company), sygeplejersker (Buurtzorg), spil-
udviklere (Valve), osv. Det vidste vi i forvejen, gennem litteraturen på feltet, men 
det er også vores erfaring fra organisationerne i OG. I dansk sammenhæng spæn-
der deltagerorganisationerne i OG over fagligheder som kontoruddannede, psyko-
loger, grafikere, maskinmestre, dataloger, IT-specialister, køleteknikere, Ph.d’ere, 
forskere, socialrådgivere, skolelærere, økonomer, osv. Det er ikke vores erfaring at 
højtuddannede har lettere ved at agere i selvledende kulturer, end mennesker med 
kortere uddannelser.  
 
Selvledelse er også relevant for andre brancher end vidensarbejde. Vi ved fra La-
loux’ casestudier at organisationer kan fungere ud fra et ’teal’ paradigme inden for 
til industriel produktion, velfærdsydelser og omsorgsarbejde. Deltagerorganisatio-
nerne i OG arbejder med bl.a. alkoholbehandling, servicering af køleanlæg på 
krydstogtskibe, udvikling af ERP-systemer, udvikling af helt nye behandlingsfor-
mer inden for telepsykiatri, 10. Klasses undervisning og specialundervisning, spil-
lestedsdrift og koncertafvikling med en god del frivillig arbejdskraft, e-
handelsløsninger, støtte til unge mødre i landets store byer samt drift af butikker. 
 
Det er altså ikke hverken en særlig slags mennesker eller særlige brancher, der 
kræves for at selvledelse kan fungere. 
 
Men betyder det omvendt, at alle uden videre kan trives i selvledende organisatio-
ner? Svaret er naturligvis nej.  
Så hvad kræver det af mennesker at arbejde i selvledende strukturer? Og hvad kræ-
ver det af strukturerne? 
Dét spørgsmål er vi kommet tættere på gennem at fordybe os i forskningen og psy-
kologien omkring voksenudvikling. Her tager vi fat i Robert Kegan, samt Graham 
Boyd og Otto Laskes tænkning, som skal præsenteres nu i det følgende afsnit. 
 

Selvorganisering involverer de konkrete mennesker 
Entrepreneur Graham Boyd & filosof Otto Laske stiller i en spændende artikel Sha-
red Leadership and Followership skarpt på spørgsmålet, når de kritiserer selvledel-
sesfeltet for at ignorere organisationsmedlemmers forskellige forudsætninger for 
at deltage i de nye organisationsformer.  
Selvledelsesfeltet, hævder Boyd & Laske, ser oftest bort fra de konkrete mennesker, 
som organisationen er befolket af, og man kommer til at anskue selvledelse som et 
spørgsmål om organisationsdesign og –processer.  
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Vi vil i tråd hermed genintroducere de konkrete mennesker i selvledelsestænknin-
gen, og undersøge hvad det egentlig indebærer at arbejde i en selvledende organi-
sation. 
 
Det er almindeligt accepteret, at der skal være sammenhæng mellem et individs 
faglighed og de faglige krav som jobbet stiller.  
Boyd & Laskes ærinde er at vise, hvordan afvikling eller svækkelse af hierarki stiller 
krav til organisationsmedlemmernes personlige kompetencer – ikke kun i form af 
kognitive eller faglige kompetencer, men i høj grad også i form af det de kalder for 
’socio-emotionelle kompetencer’.  
 
Det kræver en uddybning. Når organisationer skifter det hierarkiske styresystem 
ud til fordel for selvorganiserende praksisformer, så forsvinder den tydelige ydre 
styring af organisationsmedlemmerne, som har sikret den koordinerede organisa-
toriske målopfyldelse. Der er ingen autoritetsperson at kigge på for at få klargjort 
retningen for organisationen. Der er ingen chef som fortæller dig, om du har gjort 
et godt stykke arbejde det seneste år, eller om din indsats på gårsdagens møde var 
tilfredsstillende. I stedet rykker disse vurderinger ind i det daglige arbejde med kol-
leger og kunder, hvor organisationsmedlemmerne løbende forholder sig til, juste-
rer, eksperimenterer, konsoliderer og atter justerer egen adfærd og andel i samar-
bejdet, foruden at de drøfter med hinanden hvordan de sammen går til opgaverne 
fremadrettet.  
 
Det stiller nye krav til organisationsmedlemmet. Eksempelvis, stiller det at vurdere 
og tale om kvaliteten af eget og andres arbejde og indsats ikke blot krav til organi-
sationsmedlemmets faglighed, men også til nogle personlige og sociale kompeten-
cer, fx at man evner at give en god feedback, som er ærlig og opbyggelig, også når 
det kommer til penible emner; at man evner at tage i mod kritik og anmodninger 
fra kolleger; og at forholde sig konstruktivt hertil uden hverken af underreagere el-
ler overreagere.  
 
Et andet eksempel på personlige kompetencer som er nødvendige i selvledende or-
ganisationsformer er ansvarlighed. Man må kunne skabe en balance mellem hver-
ken at blive overansvarlig (tage over, misbruge sig selv, kompensere for andre) eller 
underansvarlig (køre frihjul, svigte kolleger eller kunder, være egoi-
stisk/selvcentreret) i samarbejdet med kolleger og kunder.  
I traditionelle organisationer findes ofte en forventning om, at det er Lederen, som 
har ansvar for at hjælpe medarbejderen med at holde disse balancer ved at kontrol-
lere performance og indsats og lede og fordele arbejdet. I selvledende organisatio-
ner findes en sådan kontrol-instans ikke – og det stiller krav til den enkelte om at 
forvalte sin ansvarlighed fornuftigt. Denne evne hviler på en ret avanceret forståel-
se af sig selv i relation til andre; på evnen til at kunne tage et større perspektiv og se 
den konkrete situation i en større sammenhæng; på evnen til at kunne afgøre 
hvordan hensynet til den enkelte, til én selv, og til organisationen aktuelt skal afve-
jes.  
 

Stadier af kompleksitetsbevidsthed i voksnes udvikling 
Som de fleste af os vil have erfaret træder vi ind i organisationer med forskellige 
erfaringsbaggrund og med forskellige personlige og sociale kompetencer. 
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Robert Kegan, der er professor i psykologi på Harvard Universitet, har beskæftiget 
sig med disse forskelle. Ligesom barnet gennem livet udvider sit handlerepertoire 
fysisk, mentalt og socialt, mener Kegan, at en tilsvarende repertorie-udbygning 
kan ske i voksenalderen. 
Hans undersøgelser har vist, at der er store forskelle blandt den voksne normalbe-
folkning med hensyn til hvilket kompleksitetsniveau mennesker bevidsthedsmæs-
sigt opererer udfra. Han identificerer tre niveauer eller stadier, der indfanger de fle-
ste voksne inden for normalområdet. Disse er illustreret i figuren nedenfor. 
 
Figuren viser, at lidt over halvdelen af normalbefolkningen befinder sig omkring 
det bevidsthedsniveau som Kegan kalder et ’socialized mind’.  

 
 
 
 
 
 
 
Figur 
Kegan & Lahey 
(2016) ”An Eve-
ryone Culture. 
Becoming a 
Deliberately 
Developmental 
Organization”. 
Harvard Busi-
ness Review 
Press. P 62. 

 
 
 
 
 

 
 
Mennesker med et ”socialiseret mindset” har evnen til at passe ind i fællesskaber, 
aflæse og følge regler eller normer, og til at regulere sig på måder i forhold til disse 
som gør at fællesskaber kan fungere. De er gode følgere, men vil have svært ved 
uden videre at agere i de selvledende organisationers dynamiske hierarkier, hvor 
lederskab og følgeskab skifter, og hvor alle forventes potentielt at kunne tage ledel-
se, tematisere spændinger og løse problemer. Særligt opgaver som selvstændigt at 
sætte ny retning eller at problemløse på tværs af komplekse og måske paradoksale 
hensyn, vil volde vanskeligheder. Med en ”socialized” kompleksitetsbevidsthed vil 
man vanskeligt kunne håndtere de mere selvstændige aspekter af ”almindeligt” le-
delsesarbejde som vi kender det (Boyd & Graham). Man vil være afhængige af andre 
i den forstand, at man pejler efter hvad forventningerne er, efter om man gør det 
godt i andres øjne, og efter hvilken retning ”man” vil bevæge sig i.  
 
Den selvledende organisations forventning om evne til selvstændig ageren, som fx 
at sætte retning og lave selvinitieret og autonom problemløsning, vil mennesker 
med socialiseret mindset kunne håndtere, forudsat at organisationen har etablere-
de stærke normer, tydelige rollemodeller og faste praksisser herfor, som understøt-
ter kompleks tænkning, som fx kendte processer for hvordan man selvstændig 
træffer beslutninger, som vi kender det fra AES’ Advice Process.  
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”Mandatet” til at tage beslutninger og selvstændigt sætte retning, har det socialise-
rede mindset brug for, og det henter det i arbejdspladskulturen og -normerne og 
bruger på den måde ”reglerne” til at handle, som om personen befandt sig på et 
mere autonomt og selvstændigt bevidsthedsniveau. Selvstændigheden opstår såle-
des qua identificeringen med normen om selvstændighed, og er på den vis en slags 
dependent eller normafhængig selvstændighed.  
 

Kultur og normer kan danne stilladser om kompleksitets-
håndtering 
Vi taler her om, at organisationskulturen ”stilladserer” sine medlemmer til at arbej-
de med større kompleksitetsbevidsthed end disse i egen ret besidder.  
Erfaringerne fra organisationerne i OG viser, at når selvledelseskulturen står stærkt, 
så evner medlemmerne i højere grad at løfte selvstændigt ansvar, træffe beslutnin-
ger og håndtere problemer selvinitierende og med større kompleksitet.  
Stilladseringseffekten kender vi formodentlig alle sammen, når vi lægger mærke til 
at vi opfører os mere frimodigt, eftertænksomt, innovativt, kritisk eller dependent i 
sammenhænge hvor den slags er normen. 
 
Normers stilladserende effekt kan ses hos flere af deltagerorganisationerne. En af 
organisationerne har vækstet kraftigt og ansat mange nye kolleger. Her tyder det 
på, at de nyansatte, der arbejder med kolleger, som selv er ret nye i stillingen og 
derfor ikke har identificeret sig stærkt med normerne i organisationskulturen og 
helt forstår at bruge de særlige praksisser, har vanskeligere ved at agere i selvledel-
seslivsformen. De efterspørger traditionel ledelse i en anden grad end det tidligere 
er set fra nyansatte i organisationen, fra dengang organisationstilvæksten var lave-
re, og socialiseringseffekten dermed var stærkere. Læringen er, at der er behov for 
at styrke og eksplicitere de processer, som gør selvledelse muligt, fx at det står klart 
hvordan beslutninger søges truffet decentralt og hvordan beslutningsproceduren 
fungerer. Det er også centralt at de daglige eller periodiske kollegiale kvalitets- og 
samarbejdsevalueringer fortsat har et højt ambitionsniveau så der her bliver givet 
den feedback som folk skal have, så samarbejdet fortsat udvikles. Tilsvarende skal 
der være kvalitet og retningsskabelse i de kollegiale samtaler om karriere- og rolle-
udvikling osv. 
Når kulturen og normerne er stærke, kan organisationsmedlemmerne læne sig ind 
i de tydelige processer og dermed imødekomme de krav som den komplekse orga-
nisering indebærer. På den vis kan organisationsmedlemmer som opererer fra et 
socialiseret mindset fungere glimrende og trives i en stærk selvledelseskultur. 
 
Ét af de krav, som selvledende organisationer stiller til sine medlemmer, er at de 
kan håndtere at befinde sig i positioner, hvor de i samarbejde med kolleger define-
rer midlertidige regler, hvor de skal agere kompetent i uvished, hvor de selv forhol-
der sig til kvalitets- og ressourcespørgsmål i flertydige kontekster, og hvor hensyn 
og omstændigheder ændrer sig.  
Sådanne arbejdsopgaver kræver, foruden faglig ballast, også personlige evner, som 
fx evnen til at håndtere uvished og løbende forandringer.  
Et fuldt selv-forfattende individ er bedre i stand til at lave de justeringer i sin selv-
identitet, som kræves i non-hierarkiske organisationer, hvor dynamiske aktualise-
ringshierarkier fluktuerer afhængigt af arbejdsopgaven. I een sammenhæng kan 
man bære meget ansvar og lave hårde satsninger, mens man i en anden sammen-
hæng er lige så fint tilpas med at levere arbejdskraft under en andens projektledel-
se. Et mindset, som kan håndtere dette, evner at ’selv-forfatte’ sin identitet uaf-



	

AGORA - SOCIAL PRODUCTION // Gammel Kongevej 11 - 13, 4.sal //  
1610 København // Danmark // +45 26107070 // agora@agora.as //  
agora.as // Cvr: 25639278 // 

6	

hængigt af andres opfattelser. Det har udviklet et indre stillads, som gør det muligt 
til stadighed at genforfatte sin identitet og selvfornemmelse i skiftende sammen-
hænge, og dermed at kunne lede sig selv og indgå smidigt i sammenhænge hvor 
ledelse deles og fluktuerer. 
 
Et andet krav er at organisationsmedlemmerne kan træffe beslutninger der indar-
bejder flere modsatrettede hensyn. Evnen til at forlade kortsigtede, egoistiske for-
dele, og i stedet tage et mere komplekst perspektiv på situationen, er en central ka-
pacitet, som ikke er jævnt fordelt i en organisation. Nogle mennesker formår at ta-
ge et overordnet blik på situationen, og de kan gennemskue komplekse mønstre og 
adressere disse på måder som lader de øvrige involverede bevare deres integritet og 
autonomi, uden at kompromittere opgaveløsningen. Denne kapacitet afspejler 
graden af mental kompleksitet, og det kan ikke læres på kurser. Organisationen kan 
imidlertid danne ramme om kapacitetens udvikling hos individer. 
 
Vi skal nu vende os til et eksempel på, hvad der formentlig er tegn på hvornår so-
cialiseret bevidsthed når sin grænse i den selvledende organisation. Organisatio-
nen, vi taler omm er ikke fuldt selvledende, idet den stadig har en ledergruppe be-
stående af partnerne, men organisationen har en lang række af-hierarkiserende 
praksisser, og opleves som meget ”flad” og ikke-topstyret. 
For nogle af de kolleger som har været længe i virksomheden (+10 år) og som har 
været kulturbærere, ses det at flere af disse nu er nået til en slags plateau, hvor de 
kigger sig om efter deres næste professionelle skridt uden rigtig at kunne finde en 
retning. Disse erfarne kolleger, hvoraf de fleste er omkring 40 år, har typisk meget 
ansvar, løser komplicerede opgaver, har lang erfaring med at udvikle yngre kolle-
ger, kan løse konfliktfyldte situationer med vigtige kunder, har gennemført utallige 
succesfulde projekter, osv. De har prøvet det meste og er glade for deres arbejde. 
Men tanken melder sig hos dem: Hvad skal der ske nu? Hvor skal jeg hen? Nogle af 
dem har en fornemmelse af en retning – mere selvstændigt kundeansvar, forret-
ningsudvikling, at skabe sig en selvstændig enhed, at blive selvstændig, starte et 
datterselskab op. Andre har ikke. 
Problemstillingen har (selvfølgelig) facetter. For nogle er det vanskeligste at hånd-
tere et LinkedIn-CV, som ikke bliver længere, fordi virksomheden ikke arbejder 
med titeltilføjelser som ”lead”, ”senior”, ”head of” osv. Sammenligninger med stu-
diekammerater, samt frygt for at rekrutteringskonsulenter eller fremtidige arbejds-
givere vil læse CVet som stilstand og uden ambition eller talent, gør det svært at 
hvile i at man faktisk er glad for sit arbejde. For andre handler det om at mangle en 
tydelig fortælling for sig selv om egen udvikling og progression – den var tydelige-
re da personen trådte ind i dette dygtige fællesskab, men blev herefter utydelig da 
personen nu blev blandt de dygtigste. Andre overvejer om ikke det ville være klogt 
at prøve sig af på andre græsgange; andre ved hvor meget mere de kunne få i løn i 
konkurrerende virksomheder men kvier sig ved at tage mod tilbuddet fordi 
organisationskulturen er så anderledes. Atter andre stræber efter at komme til at eje 
en virksomhed – måske være selvstændig, eller partner. 
 
Fælles for de fleste af dem er, at de i stigende grad vender sig til partnergruppen. De 
har brug for at tale med nogen om denne udvikling. Flere af dem ønsker at Lederne 
skal sige hvad de ser, der kan være deres nye retning; andre af dem ønsker at invol-
vere Lederne i udvikling af denne. 
 
Organisationen arbejder lige nu med, hvordan der kan stilladseres omkring disse 
erfarne profilers socio-emotionelle udvikling på den anden side af det socialiserede 
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mindset. For nogle af dem går udviklingen i retning af et selv-forfattende mindset, 
og for nogle af dem er det transitionen fra dette og videre mod en selv-
transformerende bevidsthed, der evner at genopfinde sig selv i (eller uden for) den 
organisatoriske sammenhæng.  
 
 

Tre konkrete eksempler på stilladseringspraksisser 
Vi mener, at organisationer som eksperimenterer med afvikling af hierarkisk fun-
deret ledelse bør interessere sig for det man kan kalde de personlige kompetencer 
hos organisationsmedlemmerne.  
Det er en opgave til stadighed at forholde sig bevidst til hvordan organisations-
normerne og organisationspraksisser stilladserer folk, så de kan honorere de krav 
som selvledelse indebærer. 
 
Fra de udenlandske organisationer kender vi eksempler på praksisser, som hjælper 
folk hermed. Fx klokker i mødelokaler, som kan ringes med, hvis en deltagers egen-
nytte eller instrumentalitet tager over på bekostning af helhedshensyn. Et klokke-
ring efterfølges af stilhed indtil lyden rinder ud, og det er som regel nok tid til at det 
eller de individer som ytrer sig, kan justere sin tænkning og adfærd og overveje om 
der er perspektiver eller hensyn som de overser. 
 
Fra de danske organisationer i OG er der også mange smukke eksempler, fx rollear-
bejde, hvor hvert organisationsmedlem jævnligt forholder sig til hvilke roller og ar-
bejdsopgaver han/hun egentlig brænder for, hvilke han/hun ønsker at komme af 
med, og hvilke han/hun præsterer godt og dårligt i. En excelskabelon udfyldes, og 
gennem dette arbejde øger organisationsmedlemmet sin bevidsthed om hvad der 
betyder noget for hende/ham i livet, og han/hun øger sin evne til at sætte og skabe 
sin retning gennem små, lokale skridt. 
 
I en anden af organisationerne bruges den agile verdens ’Retrospective’. Et retro-
spective er en fortløbende evalueringspraksis, hvor teamet kigger tilbage på den 
forløbne afgrænsede projektperiode (et ’sprint’, som typisk er 2 ugers arbejde) for at 
evaluere og justere produktivitet og samarbejdskvalitet. Retrospektet er et møde 
bygget op om (typisk) tre spørgsmål, nemlig  

1) Hvad gik godt i det forløbne sprint?  
2) Hvad kan forbedres?  
3) Hvad forpligter vi os til at forbedre i det næste sprint? 

Teammedlemmerne noterer hver tre pointer til de to første spørgsmål, hvorefter 
teamet drøfter hvad det vil forpligte sig på fremadrettet. Denne praksis stilladserer 
teammedlemmernes fornemmelse for kvalitet, evne til at tage ansvar for egne 
svagheder, evne til at give og modtage feedback, og sammen skabe korrigerende, 
retningssættende, og forpligtende handlinger. 
 

Organisationen som dannelsesarena 
Denne artikels ærinde er at vise, hvordan selvledende organisationer er for alle, 
men at alle ikke agerer ens i selvledelse.  
Når organisationer bevæger sig i retning af mere selvledelse inviterer de deres 
medlemmer på en potentiel udviklingsrejse, der ikke kun handler om at blive fag-
ligt dygtig, men også om at udvikle sin egen kapacitet for at håndtere øget kom-
pleksitet. Både kompleksitet i faglig forstand, men i høj grad også i social, eksisten-
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tiel og organisatorisk forstand. Organisationens insisteren på at fastholde en natur-
lig organisatorisk kompleksitet - ved ikke at erstatte denne med formel eller bu-
reaukratisk kompleksitet, og ej heller at reducere kompleksiteten til enøjede mål – 
gør det muligt for menneskene at udvikle agens og netop kompleksitetshåndte-
ringskapacitet. Ofte ses det at det også betyder at menneskene udvikler sig til mere 
’hele mennesker’ der som de modnes bliver dedikeret til og optaget af at gøre en 
forskel for ikke blot sig selv, eller de nærmeste, men på sin vis også for (en eller an-
den lille del af) verden. Det er som om, organisationsformens indbyggede autono-
mi og ansvarlighed kalder det bedste frem i sine medlemmer og tillader dem at ud-
vikle den bedste version af sig selv.  
Når mennesker udvikler sig bedst sker det i en sammenhæng med tilpas grad af 
åbne muligheder og fordringer, og med tilgængelig støtte og stillads. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA SOCIAL PRODUCTION deler løbende viden fra forskningsprojektet 
Organisationer Gentænkt. 
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