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Kender du din kulturs temperatur? Det er vigtigt at være sig bevidst om din kulturs temperatur, så du ved hvordan landet ligger. Hellere bevidst 

viden end skyklapper – så kan du nemlig gøre noget, hvis der er problemer, fange de udfordringer der er inden de vokser sig større og også at gribe 

mulighed for udvikling, når der er overskud til det. 

 

Din kultur temperatur: Kendetegn: 
 

Mulige årsager hertil: TO DO/ muligheder: 

Din kultur er i 
OVERSKUD 

• Der er høj trivsel hos ledere og 
medarbejdere (gerne en du kan 
måle). 

• Der er lange (effektive) 
medarbejderrelationer. 

• Der er plads til humor 

• Alle tør være åbent uenige. 

• God levering og kvalitet i opgaver/ 
produkter. 

• Medarbejdere omtaler din 
virksomhed positivt 

• Medarbejdere oplever der er godt 
match i opgaver og kompetencer. 

• Der er fint match mellem opgaver 
og tid. 

• Der er en klar retning og klart fokus 
for fremtiden/ formål er klart. 

• Ledergruppen taler med én 
stemme/ høj enighed udadtil. 

• Der er ro på dit(dine) marked(er). 

• Der er en oplevet tryghed internt 
uanset ydre omstændigheder. 

• Klar ledelseskommunikation. 

• Lyttende, anerkendende og 
involverende ledelsesstil. 

• Klare værdier der efterleves. 

• God håndtering af forandringer. 

• Medarbejdere oplever ro i 
ledergruppen/ ingen konflikter  

• Der er udvikling på en sund måde, 
hvor man kan følge med. 

• Klar ansvarsfordeling. 

Nu har du en gylden mulighed for 
at geare din virksomhed til 
fremtiden. Hvad står du overfor, 
som du skal kunne håndtere?  
 

• Mangel på medarbejdere? 

• Håndtering af alle generationer 
i medarbejderstaben? 

• Nye kompetencer for at være 
relevant for dine kunder? 

• Forretningsudvikling for at 
være opdateret på koncept, 
forretningsmodel mm? 

• Ledelsesudvikling, så du følger 
med tiden? 
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Din kultur temperatur: Kendetegn: Mulige årsager hertil: TO DO/ muligheder: 
 

Din kultur er under 
KONTROL 

• Der er mellem trivsel hos ledere og 
medarbejdere (gerne en du kan 
måle). 

• Nogle, men ikke mange opsigelser – 
og der er en OK grund (fx ikke 
match). 

• I er venlige overfor hinanden, men 
arbejder måske meget i siloer/ 
lukkede døre 

• Der er lidt brok, som er det samme = 
det er ikke løst endnu. 

• Retningen og fokus for fremtiden er 
ikke helt tydeligt. 

• Ledergruppen er ikke enig og det 
skaber lidt uro/ Hvis ene ejer (du er 
usikker/ træffer forskellige 
beslutninger afhængig af, hvem der 
spørger). 

• Medarbejdere er OK glade for 
arbejdet men bruger ikke alle sine 
kompetencer. 

• Der er OK styr på planlægning og 
prioritering ift. opgaver. 

• Der kan være uro på de ydre 
fronter som du ikke får taget 
stilling til og som giver forvirring. 

• Dine medarbejdere kan være lidt 
usikre på, hvad du kommunikerer 
– måske gør du ikke dette tydeligt 
nok? 

• Din ledelsesstil svinger lidt – måske 
afhængig af, hvem af dine 
medarbejdere, der råber højest? 

• Ledergruppen står ikke tæt 
sammen og afslører konflikter til 
medarbejderne. 

• Dine værdier er ikke så tydelige 
eller så står de bare på et stykke 
papir og efterleves ikke 
konsekvent. 

• Udvikling/ forandring sker lidt for 
hurtig… svært ved at følge med/ 
føler sig overbebyrdet. 

• Lidt uklart hvem der har ansvar for 
hvad?  

Nu skal du sætte ind, mens du 
stadig har kontrollen. Hvad er det 
som er mest kritisk at få løst? Og 
hvad kan have den største effekt? 
 

• Hvis det er trivslen som er på 
afveje, så få lavet en 
trivselsmåling, så du ved, hvor 
du skal sætte ind. 

• Hvis det handler om ydre uro 
og turbulens – så få sparring 
udefra på hvad du skal gøre, få 
en plan og sikr en tydelig 
kommunikation heraf. 

• Hvis det handler om at finde 
jobtilfredshed, så få overblik 
over dine medarbejders 
kompetencer og kobl dem til 
muligheder og ansvarsområder 
internt.  

• Hvis det handler om egen 
ledelse eller ledergruppens 
sammenhold – så få lavet en 
udvikling af dit 
ledelsesfundament, dine 
værdier og udøvelsen deraf. 
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Din kultur temperatur: Kendetegn: 
 

Mulige årsager hertil: TO DO/ muligheder: 

Din kultur er i  
KAOS 

• Der er mistrivsel hos ledere og 
medarbejdere (gerne en du kan 
måle) 

• Flere og længere sygemeldinger. 

• Ikke så ivrig efter af komme tilbage 
på arbejde. 

• Der er konflikter mellem 
medarbejderne/ ift. ledelsen. 

• Høj og tydelig uenighed fra 
ledelsens side- enten i ord eller 
handling. (hvis du er ene ejer – så 
oplever medarbejdere her en høj 
grad af udsving i det du siger og gør) 

• Medarbejderne gør deres arbejde – 
men ikke mere til – meget noget for 
noget i millimeterdemokrati. 

• Ingen ved/ eller tager ansvar. 
Utydelig ansvarsfordeling. 

• Ydre kaos som rammer direkte ind 
i organisationen, som ledelsen ikke 
tager hånd om. 

• Stor usikkerhed i/ eller meget lidt 
kommunikation til medarbejderne. 

• Din ledelsesstil er ikke helt til at 
stole på – ved aldrig helt når den 
er gal eller når du vender. 

• Ledergruppen har tydelige og åbne 
uenigheder eller konflikter udadtil. 

• Alt for mange udviklingsprojekter 
eller forandringer i gang som 
vælter folk. 

• Alt for utydelig ansvarsfordeling og 
opgavefordeling at folk render i 
alle retninger. 

• Værdierne stritter i øst og vest/ 
eller helt mangel på værdier. 

• Mangel på retning, formål og fokus 
– der er høj grad af mangel på 
mening. 

Det kan godt reddes, men det er 
vigtigt at få ro på og få valgt et klart 
fokus. Her beskriver jeg mere en 
handleplan frem for ”frit valg på 
hylderne” ift. TO DO: 
 

• Få analyseret 
årsagen/årsagerne hertil. Det er 
vigtigt at kende problemet før 
du kan finde den rigtige løsning. 

• Skab en tydelig og stærk 
ledergruppe/ 
ledelsesfundament. 

• Få en eksekveringsplan, hvor du 
både sætter tydelig retning 
men også involverer 
medarbejderne (OBS: Når det 
er passende). 

• Del indsatser op i korte og 
tydelige formål/mål – der er 
behov for at opleve succes og 
resultater. 

• Følg op og hold fast. 

• Tydelig kommunikation 
omkring, hvad der sker.  
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