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Hvad vi skal de næste par timer

• Stille skarpt på den professionelle treklang: 
kerneopgaven, kompetencerne og kulturen

- og samspillet mellem dem



Dagsorden

• Hvad taler vi om, når vi taler om kultur?
• En nøglefaktor: At spille hinanden gode – på 

tværs af fag, roller og funktioner
• ”Teaming” – en særlig professionel kompetence
• Vitale dimensioner af trivsel og samarbejde
• Kan man tale om praktiske og mindre praktiske 

kulturer?
• Kulturen som et håndtag til at skabe produktive 

kulturer og konstruktive kulturmøder
• Kultur-sponsorat



Benedikte Achen
• Organisationskonsulent
og ekstern lektor på AAU 
og CBS
• Medudvikler af KI 

og af Team Culture
• Det faglige fundament:
- idé- og kulturhistorie
- kommunikation
- voksenpædagogik
- organisationspsykologi



1. Hvad taler vi om, når vi taler om 
kultur



Trivsel har flere dimensioner
faglige og relationelle (W.Schutz)    

• Inde eller ude – synlig, anerkendt og velkommen 

eller usynlig og uden betydning? 

• Oppe eller nede – respekteret og velanset eller 

ydmyget og diskvalificeret?  

• Nær eller fjern – afholdt og fortroligt medlem 

eller én, der behandles formelt, distanceret og 

køligt?



Kulturen kobler mennesker og virksomhed   

Virksomhed –

vision,strategi,opgaver

KULTUR

Mennesker – faglighed og 

engagement 



- man mærker den ikke, før man skifter retning og 

opdager, at det blæser…

Kultur er ligesom medvind på 
cykelstien



Kultur er et ( arbejds- ) fællesskab der 
skabes, opretholdes og gradvist forandres 

PRAKSIS
Sproglige koder
Fysiske koder

FORSTÅELSES-
FORMER

Præferencer
Tolkninger

Fx kommunikationsformer, sprog

arbejdsformer, ritualer, 

hilsemåder, påklædning, historier, 

tempo, 

Fx Tanker og følelser, der knytter sig 

til praksis og formuleres som 

forklaringer. Selvbilleder, 

verdensbilleder, normer og 

fornemmelse for rigtigt og forkert



Kultur er noget man gør

• Kultur er et fællesskab der skabes, opretholdes 
og gradvist forandres

• Kultur er både fysiske og sproglige praksis – og 
selvbillede, normer og fornemmelser 

• Noget er skabt bevidst – meget er ubevidst

• Egen kultur tages for givet – kører på autopilot

• Udfordring ved at forandre kultur: egen kultur  
ses ikke klart - selvbilledet er ikke realistisk – er 
selvrefererende



Organisationens tre logiske systemer    

Forretning,opgaver, strategi, roller 

og procedurer

Kulturelle praksis- og 

forståelsesformer

Det menneskelige engagement og 

de professionelle kompetencer 



Kulturen er vores hjemmebane

• Vores egen kultur opleves som naturlig og skaber en 
hjemmebane, hvor vi føler, at det er nemt at agere

• Kulturen er befordrende for noget og hæmmende for 
noget andet – lukker noget ind og noget andet ud

• Vi er i de fleste situationer blinde på vores egen 
kultur – først når vi er på udebane, opdager vi, at vi 
selv er kulturelle væsener

• Selv når vi er topprofessionelle er vi kulturelle 
væsener og kulturelle aktører – kulturen er vores 
styresystem



Min egen kultur føles som ”hjemme” 



2. Teaming – morgendagens 
kompetence

• At spille hinanden gode på tværs



Teaming – én af morgendagens mest 
afgørende kompetencer 

• ”Team” er dels et vilkår, dels en afgørende 
faktor for forretningens liv og vækst

• Teaming er evnen til at spille hinanden gode

- som en levende organisme, i et dynamisk 
samspil med de foranderlige og komplekse 
omgivelser

- i enhver konstellation og i enhver situation



Fokus på arbejdspladsens eller 
teamets kultur skaber synergi

• Fra ledelse af personer - til ledelse af teamets kultur
– I har selv skabt jeres teamkultur - bevidst og ubevidst

– I kan forandre den - dog ikke et quick-fix og I har blinde pletter 

• Fra teambuilding  - til udvikling af kompetencen ’at 
teame’: 
– Vide hvilken kultur der passer til forskellige slags opgaver

– Se sin egen andel i den levede teamkultur 

– Bruge sine muligheder for at forandre teamkulturen

– Spille hinanden gode på tværs af vores forskelle

For et team er ikke noget vi ER – men noget vi GØR 



Baggrunden for Team Culture®

En afgørende faktor for om et team opnår 
effektivt arbejde og innovative resultater er: 

• Teammedlemmernes evne til at se og bruge

– Deres ligheder og fællesskabet i teamet 

– Deres indbyrdes forskelle 

Team Culture® Modellen viser teamets evne 
hertil, opdelt i 4 teamkulturer



Team Culture® Modellen

Stærk forskelskultur

Stærk fællesskabskultur

© Elisabeth Plum



Team Culture™ Modellen
- teamkulturen skal passe til opgaverne

Stærk forskelskultur

Stærk fællesskabskultur

Privatpraktiserende teamkultur
Denne kultur er velegnet til drifts-
opgaver og klar arbejdsdeling. Den
skal ikke bruges når teamet skal være 
innovative, for så hindres synergi og 
kompleks videndeling, og teamet kan 
ikke tænke ud af boksen 

Grøftegravende teamkultur
Denne kultur kan ses i startfasen, 
når medlemmerne skal positionere
sig, før de vender sig mod teamets
fælles opgave. Som blivende tilstand 
skaber den stress og utryghed og
hindrer fælles nytænkning 

Udglattende teamkultur
Denne kultur skaber tillid i start-
fasen og efter konfliktfyldte 
forandringer. Som blivende tilstand 
hindrer den nytænkning og begrænser 
deltagerne i at udfolde deres
forskellige ressourcer

Opsøgende teamkultur
Denne kultur er nødvendig når teamet 
skal løse grænseoverskridende opgaver 
eller skabe innovation. Ved andre slags
opgaver kan denne kultur evt. skabe 
uklarhed, unødvendig snak og spilde 
medlemmernes tid

© Elisabeth Plum, team-culture.dk



Pendulet svinger mellem specialisering og 
fælles-faglighed



Team Culture™ Modellen

Stærk forskelskultur

Stærk fællesskabskultur

Privatpraktiserende teamkultur
Vi har hvert vores ansvar og mål
Vi er selvkørende og arbejder parallelt
Koordinering når det er nødvendigt
Hver går i dybden med sin egen faglighed
Spørger hinanden når vi mangler info
Vi opnår individuelle resultater

Grøftegravende teamkultur
Vi forstår ikke helt hinanden
Lytter ikke til anderledes synsvinkler
Vi putter hinanden i kasser
Konkurrence om at have ret
Individuelt ansvar er afgørende
'Jeg' er vigtigere end 'vi'

Udglattende teamkultur
Vi taler helst om det vi er enige om
Hurtige til at finde kompromis
Tæt fællesskab - som en stor familie
Personlige relationer er vigtige
Gruppepres om harmoni
'Vi' er vigtigere end 'jeg'

Opsøgende teamkultur
Vi udfordrer vores vaner og forestillinger 
Uenigheder kan gemme på ny indsigt
Vi opsøger hinandens feedback og ideer
Vi blander os i hinandens områder
Alle har ansvar for det fælles mål
Deler og producerer kompleks viden

© Elisabeth Plum, team-culture.dk



• Alle SER

- følger bolden

• Alle SIGER JA

- griber bolden

• Alle SPILLER HINANDEN 
GODE – kvalificerer 
spillet, spiller videre

• Alle VISER

- tydeliggør

• Alle SPILLER UD

- med det bedste lige

nu

• Alle STOLER PÅ 
SAMSPILLET –
praktiserer tillid

6 om dagen: Det opsøgende samspil 



- foreløbige pointer

• Hvad er kultur? Kulturen er et praksisfællesskab –
ofte ubevidst og et styresystem – som regel 
usynligt

• 4 forskellige teamkulturer – én af dem, nemlig 
”den opsøgende” har træk, som er særligt 
produktive for en gruppe, der vil skabe 
innovation

• Kulturel opmærksomhed og kulturel elasticitet er 
en kompetence og en forudsætning for at kunne 
teame



3. Vitale dimensioner af trivsel og 
samarbejde

-
• Fokus på både de vitale forskelligheder og de 

vitale uenigheder og på de vitale ligheder og 
enigheder



Hvad ved man om professionelle 
menneskers behov?

• De orienterer sig ift og forsøger at finde 
mening

• De orienterer sig ift og trives med 
medlemskab

• De orienterer sig ift og har behov for at kunne 
se muligheder

• De har brug for ”mod” – faglig selvtillid



Hvad ved man om det gode team?

• Opgaven sætter holdet

• Kulturen er den magiske faktor

• En særlig kompetence: at kunne teame

• Det gode team kendes på sine resultater, på 
sin praksis og på sit klima

• Det gode team udforsker og bruger ikke bare 
lighederne og enighederne men også 
forskellighederne og uenighederne



Forenede og forskellige



4. Kan man tale om gode eller dårlige 
kulturer?



Kulturen som håndtag for et stærkt 
team og en stærk forretning

• Målet er – løbende - at udvikle nye, bæredygtige 

fællesskaber og kulturer

• En bæredygtig kultur er en kultur, som på 

samme tid gør sine medlemmer robuste, 

fleksible og manøvredygtige i en aktuel realitet ( 

læs: produktive, effektive, innovative – og glade! 

) 



Hvilken slags teamkultur er den 
bedste?   

Hvis I vil skabe synergi og innovation, er den 
opsøgende teamkultur nødvendig:

• Alle tager ansvar for teamets fælles mål

• Udfordrer egne vaner, autopilot og selvbillede

• Udforsker uenigheder -> gemmer de på ny 
indsigt?

• Opsøger hinandens feedback og ideer

• Bringer alle forskelle i spil til gavn for opgaverne



Når man zoomer ind på praksis 

• De ”teamer” – de spiller hinanden gode på 
tværs af fag, funktioner osv.

• De støtter hinanden og de udfordrer hinanden

• De gør en kultur, som er kendetegnet af 
kontakt og kendskab, klarhed og kontrakt – og 
af et særligt klima 



Tjek ”mistbænken”  

• som sørger for et særligt gunstigt klima, der 
opfylder behovet for

• klarhed – handler om roller og opgaver
• kontakt – handler om relationen og 

kommunikationen
• kontrakt – handler om forventningsafstemning og 

aftaler



5. Kulturen som håndtag….? 



Praksis – viser sig først og fremmest i 
kommunikationen

Forståelse – viser sig først og fremmest i den 
fælles forståelse af opgaven og i den fælles 
forståelse af rollen; med andre ord: måden 
man taler om kommunikationen på  

To steder at fokusere
– to indsatsområder jf. kulturmodellen  



At sponsorere kulturtræk og 
kernekvaliteter

• Sig det højt – giv indsatsen et navn

• Fokuser – i strategiske indsatsområder

• Formaliser og legaliser – gør det muligt

• Skru op – praktiser og gør det tydeligt

• Skru ned – vær konsekvent  

• Efterspørg – gør plads og sæt på dagsordenen

• Kvittér – giv respons og sæt pris på

• (e)Valuér – hvor har det bragt os hen?



At forandre – at udvikle ny praksis 

• Skab perspektiv og retning– hvor står I og hvor vil I hen?
• Sig det højt – giv jeres indsats et navn
• Fokusér – i få, praktiske og konkrete indsatsområder
• Praktisér – gør det! 
• Gør det tydeligt også for jer selv
• Skæverter og begynderfejl er guld 
• Vær konsekvent, når I eksperimenterer – det er den eneste 

vej til anderledes oplevelser 
• Oplevelser og nye iagttagelser bliver til erfaring, når de 

deles og drøftes med kolleger
• Valuér: Hvor bringer disse nye erfaringer jer hen?  


