
 

 

Vurdering af organisationskultur 
 

 

Spørgsmål Point: 

1. Dominerende karakteristik = 100 

A: Organisationen er et meget personligt sted. Den er som én stor familie. Folk giver meget af sig 
selv. 

 

B: Organisationen er et meget dynamisk og foretagsomt sted. Folk er villige til at tage risikoer og 
sætte noget på spil. 

 

C: Organisationen er meget resultat-orienteret. Der bliver gået meget op i at få ordnet det der skal 
ordnes. Folk er konkurrence-prægede og præstations-orienterede. 

 

D: Organisationen er meget kontrolleret og velstruktureret. Formelle procedurer sætter 
dagsordenen for medlemmernes handlinger. 

 

2. Organisationens ledelse generelt = 100 

A: Organisationens ledelse bliver af de fleste opfattet som vejledende, understøttende og 
omsorgsfuld 

 

B: Organisationens ledelse bliver af de fleste opfattet som foretagsomme, innovative og villige til at 
tage chancer 

 

C: Organisationens ledelse bliver af de fleste opfattet som direkte, aggressive og resultat-
orienterede. 

 

D: Organisationens ledelse bliver af de fleste opfattet som koordinerende, organiserende og 
effektive. 

 

3. Ledelse af medarbejdere =100 

A: Ledelsesstilen i organisationen er karakteriseret ved teamwork, enighed om beslutninger og 
deltagelse. 

 

B: Ledelsesstilen i organisationen er karakteriseret ved individuel risikovillighed, innovation og 

frihed. 

 

C: Ledelsesstilen i organisationen er karakteriseret ved hård konkurrenceånd, høje krav og 
præstationer. 

 

D: Ledelsesstilen i organisationen er karakteriseret ved jobsikkerhed, konformitet, forudsigelighed 
og stabile forhold. 

 

4. Organisationens ”lim” = 100 

A: Limen der holder organisationen sammen er loyalitet og gensidig tillid. Folk er meget engagerede 
i organisationen. 

 

B: Limen der holder organisationen sammen er engagement i udvikling og innovation. Der lægges 
vægt på at være med helt fremme. 

 



C: Limen der holder organisationen sammen er den værdi der tillægges præstation og opnåelse af 
mål. Aggressivitet og det at sejre er to sider af samme sag. 

 

D: Limen der holder organisationen sammen er formelle regler og intern politik. Det er vigtigt at 
fastholde en organisation der fungerer uden udsving. 

 



 

5. Strategiske prioriteter = 100 

A: Organisationen lægger vægt på personlig udvikling. Stor tillid, åbenhed og deltagelse præger 
billedet. 

 

B: Organisationen lægger vægt på at tilegne sig nye ressourcer, og på at skabe nye udfordringer. 
At prøve nye ting og lede efter nye muligheder bliver påskønnet. 

 

C: Organisationen lægger vægt på konkurrencedygtighed og præstation. At opnå målsætninger og 
vinde på markedet er altoverskyggende 

 

D: Organisationen lægger vægt på bestandighed og stabilitet. Effektivitet, kontrol og en jævn 
forretningsgang er centrale elementer 

 

6. Succeskriterier = 100 

A: Organisationen definerer succes på grundlag af medarbejderressourcer, team work, de ansattes 
engagement og omsorg. 

 

B: Organisationen definerer succes på at have de nyeste eller mest unikke produkter. Den er 
markedsleder og innovatør. 

 

C: Organisationen definerer succes på grundlag af sejre på markedet, og på at ligge afstand til 
konkurrenterne. Konkurrencedygtigt lederskab af markedet er nøgleordet. 

 

D: Organisationen definerer succes på grundlag af effektivitet. Pålidelige leveringer, god 
planlægning og produktion med lave omkostninger er centralt. 

 

 



Scoringsark 

Udfyldelsen af scoringsparket er enkel. Først lægger man alle point i A sammen og dividerer med 6, 

man finder altså gennemsnittet for alle A-udsagn. Herefter lægger man alle B-udsagn sammen og 

deler med 6, og så fremdeles med C og D udsagnene. 

 

 1A   1B 

 2A   2B 

 3A   3B 

 4A   4B 

 5A   5B 

 6A   6B 

 Sum   Sum 

 Gennemsnit (divider med 6)   Gennemsnit (divider med 6) 

     

 1C   1D 

 2C   2D 

 3C   3D 

 4C   4D 

 5C   5D 

 6C   6D 

 Sum   Sum 

 Gennemsnit (divider med 6)   Gennemsnit (divider med 6) 

 


