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Organisasjonskultur historisk sett
• En lang forbindelseslinje er tilbake til den mer

patriarkalske tradisjon - f.eks. - Freia-fabrikken og
Throne Holst (”Sjokoladekongen”)

• Kan betraktes som et ”metaperspektiv” på Human
Relations

• Konkret inspirert av ledelse i framgangsrike
japanske bedrifter slik den ble fortalt til Vesten fra
80-tallet (Ouchi: Teori Z)

• Fra 80-tallet kom begrepet flittig i bruk og det ble
(blir) produsert en omfattende litteratur om emnet
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Normativ

Gjen-
gjeldende

Tvingende

MoralskBeregn-
ende

Fremme-
gjørende

    Form for ettergivenhet

Form
for
ledelse

Etzionis typologi for ”balanserte”
relasjoner i organisasjoner

Kilde: Etzioni 1961
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Ulike forståelser av organisasjonskultur
(BFN, s.353)

• En bestemt måte å oppleve verden på
• Det en ikke tenker over, men tar for gitt
• Et mønster av grunnleggende antakelser

som fungerer bra nok til å betraktes som
sant og hensiktsmessig

• De framherskende verdiene, holdningene og
adferdsnormene i en organisasjon
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Organisasjonskultur som orienteringskart
(BFN, s.358-360, inspirert av Schein)

• Løse problemer med ekstern tilpasning og overlevelse
– Definere felles visjoner og strategier
– Oppnå enighet om mål og valg av midler
– Evaluere resultater og velge forbedringsstrategier

• Ivareta intern integrasjon
– Utvikle felles språk og begrepsapparat
– Enighet om grenser og medlemskap
– Hva er legitime grunner til å ha og bruke makt og

autoritetsressurser?
– Spilleregler for nærhet og vennskap, hva som skal straffes og

belønnes
– Håndtere risiko og ”uforklarlige” hendelser
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Hva bestemmer organisasjonskultur?

Organisasjonens 
samlede kultur

Hvordan er 
organisasjonens 
strategi tilpasset 
medlemmenes 

egenart?

Samspillet mellom
org.struktur og 
vilkårene for 

organisasjonens 
overlevelse

Kan medarb. 
leve seg inn i og 

leve opp til organi-
sasjonens myter?

Omgivelsens art Organisasjons-
type

Organisasjonens
egenart

Medarbeidernes
egenart

Kan org. gjøre
nødvendige

tilpasninger og
forsvare sin
identitet?

Jfr. BFN, s.361 (omarbeidet)
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Organisasjonskultur og ledelse
• Ledere står selvfølgelig ikke helt fritt når det gjelder å forme

kulturen i organisasjoner (BFN, s.368)
• Joan Martin: Tre organisasjonskulturelle varianter

– Den enhetlige/integrerte (topplederes drøm og ambisjon)
– Den oppdelte/diversifiserte (Jfr. Lysgaard)
– Den oppløste/fragmenterte

• To ledelsesperspektiv på hvordan en kan/bør forholde seg til
organisasjonskultur (Alvesson):
– Spille offensivt på den for å oppnå noe (”Tool view”)
– Se den som en hindring og styre utenom (”Trap view”)

• Geskjeftighetens dilemma: Jo mer en strever etter å oppnå noe
(for eksempel tillit) desto mindre sannsynlig er det at en får til
det en ønsker.

• I hvilken grad kan organisasjonskultur sees som noe styrbart?
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Fem nevrotiske lederstiler med tilhørende kulturer

Politisert
(maktkamp)

Avsondret
(schizoid/unnvikende)

Avsondrethet

ByråkratiskTvangspregetKontroll

KarismatiskDramatisk
(hysteri/narsisissme)

Grandiositet

UnnvikendeDepressiv
(unnvikende/avhengig)

Hjelpeløshet

ParanoidMistenksomForfølgelse

KULTURNEVROTISK STILFANTASI

Kilde: Bang: ”Organisasjonskultur”, 1990, s.82
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Sterke kulturer og fremragende organisasjoner
(BFN s.372-375)

• Kjennetegn: Handlingsorienterte, tett på kundene,
høy selvstendighet, prestasjonsorientering,
verdiorientering, holde seg til det kjente, enkel
struktur, både tett og løs organisasjon….

• Innvendinger:
– Fremragenhet er kontekstuell (tids- og stedsavhengig)
– Fremragenhet er forgjengelig (usolid)
– Fremragenhet er diskutabelt (normativt problematisk)
– Fremragenhet er ikke-predikerbar (lar seg i begrenset

grad planlegge)
– Fremragenhet har innebygd selvødeleggelse
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Hofstedes klassifisering av nasjonenes
verditriade

lavhøylavhøyAktelse for
kontekst

lavhøyhøylavRisikotoleranse

høylavhøyhøyMaskuline
verdier

høylavlavhøyMaktdistanse

lavhøyhøylavIndividualisme.

Kontinen-
talt
v.Europa

Nord-
Europa
(Skand.++)

Nord-Amerika
(USA/ Canada
/Storbritania.)

Japan

Kilde: http://www.gert-hofstede.com/
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Forståelser av organisasjonskultur
(Alvesson)

• Verdier og antakelser om den sosiale virkelighet
• Et system av felles symboler og mening
• Fokuserer på symbolers betydning for mennesker

– ritualer, myter, historier og legender – og
hvordan disse faktorene skapes og påvirkes av de
som er bærere av RMHL

• De felles regler som styrer kognitive og følelses-
messige aspekter av medlemskapet i en organisa-
sjon og de måter dette formes og uttrykkes på

Kilde: Alvesson 2003
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Individet, kulturen og den sosiale struktur

Organisasjonskultur
 dreier seg om 

hvordan sosial handling
 avhenger av den 

mening handlingen
 har for de 

som er involvert

Holdninger
Kultur dreier 
seg ikke om 
det som er 
individuelt 

særegent

Sosial 
struktur

Kultur dreier
 seg ikke om

 sosiale
 adferdsmønstre,

 deres
 konsekvenser
 og virkemåte

 i et sosialt
 system 

Kilde: Alvesson 2003, s.4-5
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En taus mental ”programmering”?

Ikke den sosiale struktur

Ikke individuelle holdninger

Det som deles, men ikke
nødvendigvis meddeles
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Variabel- og metaforperspektiv på organisasjonskultur

Foretaks-
konsept

Organisasjons-
kultur

Strategi Teknologi

Organisasjons-
struktur

TeknologiStrategi

Organisasjons-
struktur

Foretaks-
konsept

Kultur som ett subsystem i
en organisasjon eller en
variabel (BFN)

Kultur som en metafor: Det som
gjennomsyrer subsystemene
(Gareth Morgan)

Den kulturelle dimensjon

Kilde: Alvesson 2003, s.26
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Ulike (praktiserte) kulturforståelser

Kulturforskerens ’tykke beskrivelser’
av dypt forankrede
meningssammenhenger basert på
etnografisk forskning og analyse

Antropologisk
organisasjonskultur

Organisasjonsmedlemmenes ideer,
verdier og følelser om den
organisasjonsmessige virkelighet

Oppfattet foretakskultur

Eksplisitte ledelses- eller
konsulentdrevne representasjoner
(fortellinger)

Hyperkultur

Kilde: Alvesson 2008, s.134
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Hvordan gikk det med kulturendringen i ’Technocom’?
(Alvesson 2008, s.161)

Begrenset tillit til
ledelsen

Synlig lederskapUsynlig lederskap,
tillitsproblemer

Reproduksjon av skarp
arbeidsdeling og tette
skott

Teamarbeid, bedre
kommunikasjon

Mangel på teamarbeid
og sosial lukkethet

Forsterket syn på ikke-
teknisk arbeid som
”tåkete”! (En HR-ting)

KundeorienteringSnever teknologi-
orientering

Utfallet av endrings-
programmet

Hyperkulturen
(målene for
kulturendringen

De negative trekk
kulturen tilskrives
(av ledelsen)

Kontraproduktivt resultat: Økt skepsis til endringsprosjekter
Et forfeilet forsøk på å realisere en ledelsesinitiert endring -
en endring som presenteres som ”mer gøy”, men som er
basert på en grunnleggende byråkratisk og teknokratisk tilnærming
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Metaforer for utvikling av organisasjonskultur

Ei verktøykasse...

Jeg har en plan....

Å så et
frø som
spirer og
vokser...

Ett stafettløp...
En fotballkamp...

Labyrintiske vandringer...
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Hva finnes i verktøykassa til BFN?
• Hvordan motiveres ansatte - hvordan kan og bør  dette skje?
• Hvordan strukturerer organisasjoner seg - hvordan kan og bør

de organisere seg?
• Hvordan påvirker og hvordan påvirkes organisasjoner av

sine omgivelser - hvordan bør de forholde seg?
• Hvordan tas beslutninger, hvordan omstiller de seg hva

kjennetegner deres strategiarbeid - hvordan kan og bør
disse prosessene forvaltes?

• Hvordan ledes organisasjoner - hvordan kan og bør de ledes?
• Hvordan lærer organisasjoner - hvordan kan og bør de utvikle

sitt læringspotensiale?
• Hva preger organisasjoners kulturer - hvordan kan og bør

disse styrkes?
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De fire perspektivene hos BFN

Læring

Kultur Struktur

Prosesser

Elementene: Hva er sentrale
definisjoner, problem-
forståelser og typologier
innen hver av de fire
perspektivene?

Mellomrommet: Er det en
felles kjerne eller bærende
ide? Hva fanges opp og hva
ignoreres ut fra denne
modellen?

Samspillet: Hvordan kan de
ulike perspektivene forbindes
og sees som gjensidig
utfyllende, for eksempel i case-
studier av organisasjoner?

Perspektivflyt: Hvordan kan de
fire perspektivene betraktes som
ett aspekt eller en dimensjon ved
hver av de andre? (De
gjennomsyrer hverandre)


