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Kultur … vigtig, ombejlet og misforstået
- ”Kultur spiser strategi til morgenmad” = kultur er vigtig – Ja

- ”Så vi må styre den kultur” = kultur som en løsrevet ting - Nej

- ”Vores kultur skal være god og stærk” = bestemt kultur som ideal - Nej

- ”Noget hapsi flapsi noget der ikke lige lader sig ændre” = give op, fordi 
den er uhåndgribelig - Nej

Min tilgang:

- Kulturen skaber vi selv(*), så vi kan også ændre den – og den skal passe 
til situationen og styrke opgaveløsningen 



Teamets ideelle arbejdsproces
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Når et team arbejder med en mere eller mindre sammen!et-
tet opgave, foregår det i et løbende samspil med opgaven og 
ikke som en envejsleverance. Opgaveløsningen foregår via 
!ere indbyrdes a"ængige samspil, som jeg viser i denne #-
gur, hvor modellen for virksomhedens landskab danner bag-
grund, men nu er det en ideel proces, der illustreres.

Teamets ideelle arbejdsproces

Opgaven: Den sammen!ettede opgave, der tit skal løses i 
samarbejde med !ere aktører, og angiver vilkårene for arbej-
dets udførelse. 

Teamet: På en gang en samlet aktør i forhold til opgaven, 
og samtidig et virvar af interne samarbejdsrelationer. Inde i 
teamet bruger deltagerne deres hjerne, hænder, talegaver, ører 
og øjne, og med deres samspil håndterer de noget eller nogen 

Teamet ‘danser’ 
med opgaven

Altså: Teamets 
samspil påvirker 
kvaliteten af 
resultaterne

Videndeling, venlighed, vedholdenhed,
hjælpsomhed, ambitiøs indsats og
ønsket om at lære nyt … smitter

Men det gør mistænksomhed, 
”ikke-mit-bord”, gamle normer, 
tilbageholdenhed, stædighed, 
konflikter og tavshed også



Teaming
•Teaming er at spille hinanden gode på tværs af 
vores forskelle for at skabe resultater sammen

• Spille = gøre noget aktivt
•Hinanden = række ud, skabe relationer, kommunikere
• Forskelle = vi tænker og handler forskelligt
•Resultater = opgaven er kongen
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Hvorfor bruge Team Culture modellen?

• Vise at samspil og arbejdskultur er en professionel disciplin – og ikke 
bare handler om at kunne lide nogen eller være venner
• Vise at kultur er ikke ”god/dårlig” eller ”stærk/svag”, men noget der 

skal passe til situationen og opgaven
• Flytte fokus fra det psykologiske til det kulturelle niveau
• Kunne tale om samspillet og kulturen uden det bliver for personligt og 

handler om nogens skyld
• Få et nyt sprog om kultur og anvisninger på at lede kulturen



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
I dybden med sin egen faglighed

Grøftegravende teamkultur
Lytter ikke til hinandens synsvinkler
Vi putter hinanden i kasser
Vi konkurrerer om at have ret
'Jeg' er vigtigere end 'vi'

Udglattende teamkultur
Gruppepres om enighed og harmoni
Personlige relationer er vigtige
Tæt fællesskab - som en stor familie
'Vi' er vigtigere end 'jeg'

Opsøgende teamkultur
Vi udfordrer vores vaner og forestillinger 
Vi opsøger hinandens feedback og ideer
Vi blander os i hinandens områder
Alle har ansvar for det fælles mål
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Undgå disse misforståelser af Team Culture

1. At bruge kulturbetegnelserne om personer
• Personer ER ikke en kultur eller kan bestemme en hel kultur, men kan 

højst bidrage i en bestemt retning og så kan andre gå med eller mod (jf. 
snoretræk)

2. At tro et team ER en bestemt kultur
• Teamet praktiserer en kultur lige nu, og kan i andre situationer praktisere 

andre

3. At vurdere den opsøgende teamkultur som den ideelle
• Denne kultur styrker nytænkning og innovation - andre gange kan den 

forstyrre
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