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videnskabelige 
artikler om 

organisations-
kultur.

4600+

Hartnell et al. (2011).

af  Fortune 1000 
CEO’s og CFO’s 
ser kultur, som en 
af  de 3 vigtigste 
faktorer i deres 

organisation.

78%

Graham et al. (2016).



“§ 2. Virksomheden skal 
udarbejde en skriftlig politik, 
som sikrer og fremmer en 
sund virksomhedskultur"



PROBLEMET MED POLITIKKER…

Dette review fra 2018  
finder fx kun ringe eller 

manglende evidens for, 
at en ”mobbepolitik” skulle 

føre til mindre mobning. 

https://doi.org/10.1007/978-981-10-5338-2_3-1


PROBLEMET MED POLITIKKER…

Og denne metaanalyse, 
finder at eksistensen af et 

etikkodeks i nogle tilfælde 
er positivt korrelerer med  

FLERE uetiske beslutninger.

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/a0017103


ER “ORGANISATIONSKULTUR” 
ET SKRALDESPANDSBEGREB?



“…’principper’ for adfærd på 
arbejdspladsen” 

“...vi snakker også om hvor højt man 
må snakke i det åbne kontor”

“NORMER”

“’Den enkeltes grundlæggende 
værdier, fordi det har den største 

betydning for hvordan vi kan skabe 
enighed om hvad der er vigtigst i 

fællesskabet’ ” 
“’... De værdier vi taler op og frem,..”

“VÆRDIER"
“...at skabe samhørighed, 

samspil og følelsen af 
fællesskab om at nå fælles mål” 

“... at opleve fællesskab, selvom 
vi ikke har set hinanden siden 

september”

“IDENTITET"

“... måden vi videndeler på, 
måden vi samarbejder på...” 

“Hvordan vores ledere agerer”

“ADFÆRD”
“…omgangstone…” 

“Hvordan vi kommunikerer om 
de faglige opgaver og hvordan 

vi taler til hinanden ”

“SPROG”

“RAMMER”
“...de strukturelle rammer i 

form af selve org.-strukturen, 
som designes så den 

understøtter mission, vision og 
strategi.”



The Denison Organizational 
Culture Survey (DOCS)  

The Competing Values 
Framework (OCAI)

The Organizational Culture 
Inventory (OCI)

The Organizational Culture 
Profile (OCP)

100+ forskellige 
dimensioner

Jung et al. (2009): Chatman & O’reilly (2015)



Best case: Vi 
snakker om 

forskellige dele af 
den samme elefant.

Worst case: Vi 
snakker om helt 

forskellige dyr, og 
nogle af os slet ikke 

om et dyr.

Img: https://www.researchgate.net/figure/The-Blind-Men-and-the-Elephant_fig1_290127733



MED AL DEN 
FORVIRRING; 
HVORFOR SÅ 

ARBEJDE MED 
KULTUR?

 Vi kan ikke bruge ‘formel 
styring’ til alting1
 Formelle processer har ringe 
motivationspotentiale.2

Sociale normer, påvirker 
adfærd mere end vi tror3

 “Organisationskultur”, er 
relateret til en række positive 
organisatoriske mål. 

4



?
Hvordan kan vi så 
arbejde med “kultur”?



STEP 1; DEFINÉR HVAD I MENER 

MED ORGANISATIONSKULTUR



“All models are wrong, 
but some are useful.

– George Box



EN SIMPEL MODEL FOR KULTUR



Hvad betyder 
værdierne for os 

(i adfærd?).

Er vi enige om 
værdierne?

TRE GENERELLE ELEMENTER FOR EN STÆRK ORGANISATIONSKULTUR

Hvilke værdier 
vil vi efterleve?

Indhold Konsensus Intensitet

Chatman & O’reilly: Paradigm Lost, 2016.



STEP 2: ARBEJD MED DET I SIGER 

OG DET I GØR



?
Er organisationskultur kun 

sniksnak?



SPÆNDER VI VOGNEN FORAN HESTEN?

Vores 
kulturDet vi gør



“To Change Your Company's 
Culture, Don't Start by Trying 
to Change the Culture

- Michael Beer, Harvard Business School
https://hbswk.hbs.edu/item/to-change-your-companys-culture-dont-start-by-trying-to-change-the-culture



Say
Do

Performance 

management; 

Incitamenter; 
Processer; 

Ansættelser; 
Strukturer 

Værdier, 

Vision, 

“DNA”, 

Ambitioner. 



To strategier for 
at arbejde med 
organisations-

kultur

Bottom
-up

“SITUATIONELLE” 
STRATEGIER

“Adfærd”

“PSYKOLOGISKE” 
STRATEGIER

“Værdier”

Top-down

Visioner, 

Samtaler, 

Kampagner, 

Rollemodeller. 

Rollemodeller 

Performance 

management; 

Incitamenter; 

Processer; 

Ansættelser; 

Strukturer



To strategier for 
at arbejde med 
organisations-

kultur

Bottom
-up

“SITUATIONELLE” 
STRATEGIER

“Adfærd”

“PSYKOLOGISKE” 
STRATEGIER

“Værdier”

Top-down

Visioner, 

Samtaler, 

Kampagner, 

Rollemodeller. 

Rollemodeller 

Performance 

management; 

Incitamenter; 

Processer; 

Ansættelser; 

Strukturer

Kritisk at 
politikker er 

meningsfulde 
og oprigtige.



PROBLEMET MED POLITIKKER…

I følge dette review: 
Opfatter medarbejdere 

ledelsens politik som ren 
“window dressing”, kan 

det føre til en kynisme der 
underminerer politikken. 

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-psych-113011-143745


PROBLEMET MED POLITIKKER…

Ifølge Deloitte: 91% læser 
ikke terms & conditions.

https://www.businessinsider.com/deloitte-study-91-percent-agree-terms-of-service-without-reading-2017-11?r=US&IR=T


To strategier for 
at arbejde med 
organisations-

kultur

Bottom
-up

“SITUATIONELLE” 
STRATEGIER

“Adfærd”

“PSYKOLOGISKE” 
STRATEGIER

“Værdier”

Top-down

Visioner, 

Samtaler, 

Kampagner, 

Rollemodeller. 

Rollemodeller 

Performance 

management; 

Incitamenter; 

Processer; 

Ansættelser; 

Strukturer

Her handler det 
om at designe 
sådan at den 

ønskede adfærd, 
falder en naturligt 

ind.



Septigon: 
en afprøvet 
model til at 

indfange det 
situationelle.



Septigon - en 
afprøvet model 
til at fange det 
situationelle.

Individ  
Egne evner, begrænsninger, personlighed, forståelse.

Gruppe  
Hvad andre gør, relationer, kommunikation

Organisation 
Retningslinjer, normer, formelle regler, ledelse

Samfund & kultur 
Sociopolitisk, økonomisk miljø, lovgivning, ‘kultur’

Processer & praksisser 
Arbejdsgange, metoder, performance management.

Fysisk miljø 
Hvordan er den konkrete situation indrettet?

Teknologi 
Udstyr, instrumenter, automation, maskiner, etc. 



Diskussion: 

Hvad kan I gøre 
for at understøtte 

den gode 
kvalitetskultur?

Individ  
Egne evner, begrænsninger, personlighed, forståelse.

Gruppe  
Hvad andre gør, relationer, kommunikation

Organisation 
Retningslinjer, normer, formelle regler, ledelse

Samfund & kultur 
Sociopolitisk, økonomisk miljø, lovgivning, ‘kultur’

Processer & praksisser 
Arbejdsgange, metoder, performance management.

Fysisk miljø 
Hvordan er den konkrete situation indrettet?

Teknologi 
Udstyr, instrumenter, automation, maskiner, etc. 
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