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Organisationskultur er defineret som 

”The way we do things around here” 
”Vores fælles værdier og antagelser” 

”Et væv af betydninger, spundet af mennesket selv” 

(Clifford Geertz) 

     

Et mønster af grundlæggende antagelser, der er 

opfundet, opdaget eller udviklet af en bestemt gruppe, 

samtidig med at den lærer at klare sine problemer i 

forbindelse med ekstern tilpasning og intern integration, 

og som fungerer godt nok til at blive betragtet som 

gyldige og derfor bør læres til nye medlemmer som 

den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation 

til disse problemer (Edgar Schein). 
 



Artefakter 

Skueværdier 

Anvendte 

værdier 

Synlige, men svære at 

afkode (f.eks. symboler, 

ritualer, historier) 

 

Skueværdier 

Svar på hvad vi 

bør gøre 

Anvendte værdier:  

Tages for givet 

Ureflekterede 

Hvad vi faktisk gør 

En analyseramme: Schein’s 3 kulturniveauer 



      

Frit efter Edgar Schein 

Kulturledelse: Indlejring af kulturen 

Formanden kan påvirke rammerne for 
bestyrelsesarbejdet 

• Bestyrelsens organisering 

• Organisatoriske systemer og strategiprocesser  

• Bevidste ritualer i bestyrelsen: Mødet-seminar-tur 

• Design af bestyrelsens fysiske rum 

• Påvirkning af historier &  myter 

• Diskussion af værdier for bestyrelsens arbejde 

• Bevidste koblinger til virksomhedens værdier 



De fysiske rum for bestyrelse og ledelse 

Mødebordet 



Det fysiske rum skaber nye ritualer:  
Nye tids ledelse i New York under M. Bloomberg 



Bestyrelsesmødet som ritual: 

Graden af ritualisering - hvor fastlåst er kulturen? 

 

Overgangen fra small talk til bestyrelsesmødet: 

Hvem snakker med hvem? 

 

Bestyrelsesmødets afvikling:  

Hvem sidder hvor?  

Rollefordeling formand – direktør? 

Hvem taler – hvor meget? 

Hvad er accepteret? Kritik, diskussion, kommentarer,   

spørgsmål. Hvordan er tonen? 

Hvad bruges tiden på? Orientering, opfølgning, 

problemløsning, strategi? 

Hvordan er tilstedeværelsen? Opmærksomhed, bidrag, 

small-talk, mobiltelefoner 

Trekanten: formand – direktion - bestyrelsesmedlemmer 

 

Mødet afsluttes: 

Klare konklusioner? 

Forventningsafstemning? 

Fælles frokost imellem bestyrelse og direktion? 

 
 



Hvordan taler 

formanden til  

bestyrelse og 

direktion? 

Fortællinger 

om hvordan 

gør vi her 

Metaforer: 

Hvem er vi? 

”Vor 

virksomhed” 

Myter om 

hvorfor 

resultater ikke 

opnås? 

Hvad er ”Den 

gode 

undskyldning”

? 

Kulturens historier og myter 



Fokus på formandens handlinger 

 

• Hvad formanden retter opmærksomheden 

imod, måler og kontrollerer regelmæssigt 

• Hvordan formanden reagerer på kritiske 

hændelser og organisatoriske kriser 

• Hvordan formanden fordeler ressourcer 

• Formanden som bevidst rollemodel for 

direktion og bestyrelse 

• Hvordan formanden fordeler belønninger og 

status 

• Hvordan formanden rekrutterer, udvælger, 

forfremmer og afskediger 

 Frit efter Edgar Schein 

 
Kulturledelse: Kulturel indlejring 



Skue værdier 

Anvendte 

værdier 

• Der er lighed imellem 

bestyrelsesmedlemmer 

• Bestyrelsesmedlemmer bidrager 

ligeværdigt ud fra deres kompetencer 

• Formandskabet sætter retning og tager 

imod input 

 

 

 
 

•   Det er formandskabet som bestemmer 

• Vi er centrum af virksomhedens 

beslutninger 

• Der findes kun én sandhed 

• Selv om vi kan tage fejl, så gør ingen 

det bedre end formandskabet 
 

Hvordan er forholdet imellem skueværdier og anvendte 
værdier i bestyrelsesarbejdet? 


