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Lidt om virksomhedskultur

Lidt om virksomhedskulturLidt om virksomhedskulturLidt om virksomhedskulturLidt om virksomhedskultur

Flere forskere har defineret fire overordnede kulturelle hovedtyper for en virksomhed.
Blandt andet: Harrison, Cartwright og Cooper samt Cameron og Quinn.

Grundlaget for alle deres modellerne er de to hoveddimensioner:
Ekstern versus Intern fokus - Stabilitet versus Fleksibilitet.
Kombinationerne af disse to giver fire kulturtyper.

I e-stimate kulturanalysen anvender vi denne placering af akserne:
1. Ekstern/intern fokus - den lodrette akse.
2. Stabilitet/Fleksibilitet - den vandrette akse.

VirksomhedskulturVirksomhedskulturVirksomhedskulturVirksomhedskultur
Alle organisationer har en kombination af de fire basale kulturtyper, der hver er udtryk
for: Karakteristiske forskelle i adfærd, måde at træffe beslutninger på, deres ledelsesstil
og måden at motivere på, samt det sæt af værdier, der er gældende.

Rød kulturRød kulturRød kulturRød kultur
Rød kultur er meget krævende og resultatorienteret - præget at vindermentalitet,
konkurrence og målorientering. Succes og at være bedre end konkurrenterne er det
vigtigste. Målet er at skabe konkurrencemæssige fordele og et stærkt bundlinjeresultat.
Konkurrenceevne og produktivitet er derfor i fokus. Lederens opgave er at sikre
produktivitet og profitmaksimering gennem en klar og aggressiv strategi.

Gul kulturGul kulturGul kulturGul kultur
Gul kultur er karakteriseret ved dynamik, kreativitet, innovation og fokus på det der er
nyt og unikt. Omverdenen opleves som meget omskiftelig og turbulent. Innovative og
banebrydende ideer, produkter og services betragtes derfor som vejen til succes.
Lederens opgave er at skabe en kultur med fokus på fleksibilitet og innovation.

Grøn kulturGrøn kulturGrøn kulturGrøn kultur
Grøn kultur er kendetegnet ved værdier som teamwork og loyalitet. Det tilstræbes at alle
har samme værdigrundlag og opfattelser af formål. I stedet for regler og procedurerne
eller konkurrence og profit, er de typiske karakteristika teamwork,
medarbejderinvolvering og commitment. Den største opgave for ledelsen er, at sikre
medarbejdernes loyalitet gennem inddragelse, omsorg og undgåelse af konflikter.

Blå kulturBlå kulturBlå kulturBlå kultur
Blå kultur kultur, er en formaliseret og struktureret kultur, karakteriseret ved procedurer,
stabilitet, forudsigelighed og kvalitet. Formelle regler, procedurer, klare retningslinjer og
kontrol opfattes som nøglerne til succes. Effektive ledere er gode koordinatorer og
organisatorer. Medarbejderne forventes at følge regler og procedurer.

Fra fire til otteFra fire til otteFra fire til otteFra fire til otte
I e-stimate rapporten nuancerer vi disse fire kulturtyper, ved at opdele hver af dem i to.
Det giver et markant mere nuanceret og detaljeret billede af kulturen, samt mulighed for
at matche denne op mod personprofilens otte facetter.

HUSKHUSKHUSKHUSK
Organisationer er sjældent rene eksempler af en bestemt type,
men vil typisk indeholde en kombination af kulturne.

03 / 1403 / 1403 / 1403 / 14



Kulturanalyse

Hvad viser grafenHvad viser grafenHvad viser grafenHvad viser grafen

Grafen giver et overblik over den samlede score - ud fra beregnet gennemsnit.

For hver af de fire kulturtendenser er gennemsnittet af den samlede score vist.
Stregmarkeringen indikerer den samlede tendens for kulturen.
Grafen giver en indikation af kulturen - ud fra de afgivne svar.

Fokuser på det der er markant - højt og lavt.
Værk opmærksom på ikke at overfortolke.
For flere detaljer - se på de 8 facetter.
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Kulturanalyse

Hvad viser grafenHvad viser grafenHvad viser grafenHvad viser grafen

Grafen giver et overblik over den samlede score - ud fra beregnet gennemsnit.

For hver af de otte facetter er gennemsnittet af den samlede score vist.
Stregmarkeringen indikerer den samlede tendens for kulturen pr. facet.
Grafen giver en indikation af kulturen - ud fra de afgivne svar.

Fokuser på det der er markant - højt og lavt.
Værk opmærksom på ikke at overfortolke.
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Kulturanalyse - spredning

Hvad viser grafen - inkl. spredningHvad viser grafen - inkl. spredningHvad viser grafen - inkl. spredningHvad viser grafen - inkl. spredning

Grafen giver et overblik over den samlede score - ud fra beregnet gennemsnit.
Hver enkelt svar er vist som en prikmarkering - markeringerne viser spredningen.

For hver af de fire kulturtendenser er gennemsnittet af den samlede score vist.
Stregmarkeringen indikerer den samlede tendens - prikkerne spredningen.
Grafen giver en indikation af kulturen - ud fra de afgivne svar.

Fokuser på forskelle i svarene - hvor er der stor spredning?
Er der stor spredning - eller der stor enighed i svarene?
Værk opmærksom på ikke at overfortolke.
For flere detaljer - se på de 8 facetter.
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Kulturanalyse - spredning

Hvad viser grafen - inkl. spredningHvad viser grafen - inkl. spredningHvad viser grafen - inkl. spredningHvad viser grafen - inkl. spredning

Grafen giver et overblik over den samlede score - ud fra beregnet gennemsnit.
Hver enkelt svar er vist som en prikmarkering - markeringerne viser spredningen.

For hver af de otte facetter er gennemsnittet af den samlede score vist.
Stregmarkeringen indikerer den samlede tendens vist for de 8 facetter.
Grafen giver en indikation af kulturen - ud fra de afgivne svar.

Fokuser på forskelle i svarene - hvor er der stor spredning?
Er der stor spredning - eller der stor enighed i svarene?
Værk opmærksom på ikke at overfortolke.
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Kulturanalyse - spørgsmål

Rød 1Rød 1Rød 1Rød 1

Hos os stilles der meget høje krav til den enkelteHos os stilles der meget høje krav til den enkelteHos os stilles der meget høje krav til den enkelteHos os stilles der meget høje krav til den enkelte

At være "en vinder" er det vigtigste hos osAt være "en vinder" er det vigtigste hos osAt være "en vinder" er det vigtigste hos osAt være "en vinder" er det vigtigste hos os

Der er fokus på individuelle præstationerDer er fokus på individuelle præstationerDer er fokus på individuelle præstationerDer er fokus på individuelle præstationer

Der er meget høje krav om personlige præstationerDer er meget høje krav om personlige præstationerDer er meget høje krav om personlige præstationerDer er meget høje krav om personlige præstationer

Rød 2Rød 2Rød 2Rød 2

Vi er meget handlingsorienteredeVi er meget handlingsorienteredeVi er meget handlingsorienteredeVi er meget handlingsorienterede

Der er altid fokus på resultaterDer er altid fokus på resultaterDer er altid fokus på resultaterDer er altid fokus på resultater

Det har altid konsekvenser, hvis man ikke opnår aftalte målDet har altid konsekvenser, hvis man ikke opnår aftalte målDet har altid konsekvenser, hvis man ikke opnår aftalte målDet har altid konsekvenser, hvis man ikke opnår aftalte mål

Hos os er der konstant fokus på at "vinde"Hos os er der konstant fokus på at "vinde"Hos os er der konstant fokus på at "vinde"Hos os er der konstant fokus på at "vinde"
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Kulturanalyse - spørgsmål

Gul 1Gul 1Gul 1Gul 1

Der er altid plads til humor og sjov hos osDer er altid plads til humor og sjov hos osDer er altid plads til humor og sjov hos osDer er altid plads til humor og sjov hos os

Der er altid en positiv stemning hos osDer er altid en positiv stemning hos osDer er altid en positiv stemning hos osDer er altid en positiv stemning hos os

Hos os er der mange, der taler megetHos os er der mange, der taler megetHos os er der mange, der taler megetHos os er der mange, der taler meget

Hos os er vi meget optimistiskeHos os er vi meget optimistiskeHos os er vi meget optimistiskeHos os er vi meget optimistiske

Gul 2Gul 2Gul 2Gul 2

Vi er særdeles gode til nytænkningVi er særdeles gode til nytænkningVi er særdeles gode til nytænkningVi er særdeles gode til nytænkning

Vi er kendt for innovation og udviklingVi er kendt for innovation og udviklingVi er kendt for innovation og udviklingVi er kendt for innovation og udvikling

Hos os er der stor frihed til at skabe nytHos os er der stor frihed til at skabe nytHos os er der stor frihed til at skabe nytHos os er der stor frihed til at skabe nyt

Vi er altid først med det sidste nyeVi er altid først med det sidste nyeVi er altid først med det sidste nyeVi er altid først med det sidste nye
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Kulturanalyse - spørgsmål

Grøn 1Grøn 1Grøn 1Grøn 1

Loyalitet overfor gruppen/teamet er meget vigtigtLoyalitet overfor gruppen/teamet er meget vigtigtLoyalitet overfor gruppen/teamet er meget vigtigtLoyalitet overfor gruppen/teamet er meget vigtigt

Vi har et særdeles godt samarbejdeVi har et særdeles godt samarbejdeVi har et særdeles godt samarbejdeVi har et særdeles godt samarbejde

Vi særdeles gode til hjælpe hinandenVi særdeles gode til hjælpe hinandenVi særdeles gode til hjælpe hinandenVi særdeles gode til hjælpe hinanden

Vi er særdeles gode til at rose og påskønne hinandenVi er særdeles gode til at rose og påskønne hinandenVi er særdeles gode til at rose og påskønne hinandenVi er særdeles gode til at rose og påskønne hinanden

Grøn 2Grøn 2Grøn 2Grøn 2

Hos os er der stor åbenhed og tillidHos os er der stor åbenhed og tillidHos os er der stor åbenhed og tillidHos os er der stor åbenhed og tillid

Hos os er der stor omsorg for den enkelteHos os er der stor omsorg for den enkelteHos os er der stor omsorg for den enkelteHos os er der stor omsorg for den enkelte

Vi er meget menneskeorienteredeVi er meget menneskeorienteredeVi er meget menneskeorienteredeVi er meget menneskeorienterede

Vi lægger stor vægt på social ansvarlighedVi lægger stor vægt på social ansvarlighedVi lægger stor vægt på social ansvarlighedVi lægger stor vægt på social ansvarlighed
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Kulturanalyse - spørgsmål

Blå 1Blå 1Blå 1Blå 1

Vores daglige opgaver er meget forudsigeligeVores daglige opgaver er meget forudsigeligeVores daglige opgaver er meget forudsigeligeVores daglige opgaver er meget forudsigelige

Hos os er vi rolige og reflekterendeHos os er vi rolige og reflekterendeHos os er vi rolige og reflekterendeHos os er vi rolige og reflekterende

Hverdagen er særdeles stabil og roligHverdagen er særdeles stabil og roligHverdagen er særdeles stabil og roligHverdagen er særdeles stabil og rolig

Hos os er vi altid rolige og afdæmpedeHos os er vi altid rolige og afdæmpedeHos os er vi altid rolige og afdæmpedeHos os er vi altid rolige og afdæmpede

Blå 2Blå 2Blå 2Blå 2

Vi overholder alle regler og procedurerVi overholder alle regler og procedurerVi overholder alle regler og procedurerVi overholder alle regler og procedurer

Der er stor fokus på høj kvalitetDer er stor fokus på høj kvalitetDer er stor fokus på høj kvalitetDer er stor fokus på høj kvalitet

Hos os værdsættes præcision særdeles højtHos os værdsættes præcision særdeles højtHos os værdsættes præcision særdeles højtHos os værdsættes præcision særdeles højt

Vi er meget omhygelige og har styr på alle detaljerVi er meget omhygelige og har styr på alle detaljerVi er meget omhygelige og har styr på alle detaljerVi er meget omhygelige og har styr på alle detaljer
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Styrker

Nytænkning, udvikling, kundeservice, faglighed

Innovation og udvikling

plads til at eksperimentere
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Svage sider

For mange bolde i luften samtidigt, for lidt tid til tingene

at blive færdige med et produkt
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Andre muligheder

Andre profil- og analyseværktøjerAndre profil- og analyseværktøjerAndre profil- og analyseværktøjerAndre profil- og analyseværktøjer

Du kan læse mere om vores øvrige produkter på hjemmesiden: www.e-stimate.dk
Kontakt os på info@e-stimate.dk for mere information.

e-fivefactor- en dybdegående og præcis personlighedsteste-fivefactor- en dybdegående og præcis personlighedsteste-fivefactor- en dybdegående og præcis personlighedsteste-fivefactor- en dybdegående og præcis personlighedstest
e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30
personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk og drivere med
dybdegående beskrivelser - og giver dermed et dybt kendskab til kandidatens
personlighed.

Teamprofilen – professionel udvikling af mennesker og teamsTeamprofilen – professionel udvikling af mennesker og teamsTeamprofilen – professionel udvikling af mennesker og teamsTeamprofilen – professionel udvikling af mennesker og teams
Teamprofilen giver dig et godt afsæt til at arbejde professionelt med udvikling af
medarbejdere og teams. Uanset om ønsket er at skabe personlig udvikling for en eller
flere, eller du vil forbedre samarbejdet og kommunikationen i dit team, så giver
teamprofilen dig stor værdi.

e-asy 360 – giv værdifuld feedbacke-asy 360 – giv værdifuld feedbacke-asy 360 – giv værdifuld feedbacke-asy 360 – giv værdifuld feedback
e-asy 360 er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en
struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i
én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og
svagheder.

IQ Potential – anvendelig til rekrutteringIQ Potential – anvendelig til rekrutteringIQ Potential – anvendelig til rekrutteringIQ Potential – anvendelig til rekruttering
IQ Potential er et profilværktøj, der måler det intelligensmæssige element af en
testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. IQ
Potential er en adaptiv IQ-test, hvilket betyder, at sværhedsgraden af opgaverne
tilpasses personens svar. Dette giver en høj præcision og validitet i resultaterne.

CopyrightCopyrightCopyrightCopyright

Indholdet af denne rapport er copyright beskyttet.
e-stimate ejer alle copyrightrettigheder til e-interpersonal.
Det er ikke tilladt at reproducere materialet til kommerciel anvendelse.
Brug til anden side af informationer i rapporten kræver skriftlig godkendelse fra
copyrigthhaver. Forespørgsler herom kan rettes til: info@e-stimate.com

This Publication may not be reproduced or used in any forms or by any means,
electronical or mechanical, including photocopy or by any other information storage
system, or by any other means, without permission in writing from the publisher.

AnsvarAnsvarAnsvarAnsvar

Copyrighthaver e-stimate påtager sig intet ansvar for brug af rapportens indhold.
Ansvaret for anvendelse af e-interpersonal og dens rapporter påhviler alene brugerne.
e-stimate aps fralægger sig ethvert ansvar for, hvad indhold og output bliver anvendt til.

Rapporten er ikke en autoritativ kilde.
Fortolkninger, tekster mv. kan ikke sidestilles med rådgivning.
Indholdet i rapporten skal betragtes som generel information.
e-stimate kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte
eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som gives i rapporten. 14 / 1414 / 1414 / 1414 / 14


