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Kultur som drivkraft for værdiskabelse 
Mandag Morgen Business Kvinder  

Kære alle,  
Tak for jeres interesse, gode spørgsmål og fordi at I ville lytte.  

Her finder du slides som fra dageen, samt svar på et par af de emner vi tatle om.  
Har du spørgsmål eller komentarer, er du velkommen til at tage kontakt for uddybning.  

Bedste hilsner Dorte  

mailto:dk@dortekrogh.com
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Mit mål for mødet 

At give jer inspiration og refleksion over hvad kultur kan når det virker,  
og hvor vigtig det er at arbejde med det når det ikke virker.  

Tillid: Inspiration fra Patric Lencioni  Link til hans bog her 

Vi talte om at træffe valg og konsekvenserne heraf, at tage konsekvensen af sin vision.  

Vi talte om nul-fejls kultur med en interessant vinkel fra det offentlige og det private.  
Og om Mellinnials vilkår på arbejdsmarkedet, de går til alt på en ny måde,  

 og møder måske også en ledelses-skare der ikke er parat til at tage imod dem.  
Link til film her. Mellinnial job interview 

På næste side finder du noget om GAIS. God arbejdslyst Indeks Score,  
Du inviteres til at tage din egen private måling på din arbejdslyst.  
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https://www.fruugo.dk/de-fem-dysfunktioner-i-et-team-af-patrick-m-lencioni/p-8131034-17438882?gclid=CjwKCAjwmufZBRBJEiwAPJ3LprfCjUzt7pfsk9rxMr_8IMexlhdLX_eM9IldNgcbEUX7hrODrSI7UBoCej4QAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=Uo0KjdDJr1c


GAIS kulturmålingsværktøjet.  
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I vedhæftede link kan hver af jer gå ind og tage en personlig måling.  
Systemet er sat op til at forholde sig til de 7 faktorer:  

Mening, Mestring, Medbestemmelse, Ledelse, Kolleger, Balance og Resultater, hvis man eks. er 
selvstændig får man også spørgsmål om leder og kolleger. Disse 7 faktorer er dem der betyder mest for danskernes 
arbejdslyst, derfor er det interessant at arbejde med dem - både forhold til en selv, og hvis man er leder, ligger der en 
række muligheder for at omsætte f.eks. medbestemmelse til hverdagsgreb, der kan bidrage til at højne arbejdslysten. 
Det er også via forskning vist at jo større arbejdslyst, jo bedre fastholdelse, færre sygedage, mere innovation og bedre 
bundlinje får virksomheden. Der er altså tale om en win-win.  

Når I har svaret vil hver af jer få feedback via en pdf/et link til jeres egen arbejdslyst. Der vil også være gode råd til 
hvad man kan gøre i de enkelte svar. For at deltage skal du indtaste din e-mail. Du og kun du vil kunne se de svar du 
får retur. Selve systemet er anonymiseret og ingen andre end dig selv kan se dine svar. Og det er ikke muligt at 
trække emailen til anden brug.  

GAIS konceptet er en del af et forskningsprojekt finansieret af Krifa. De gør det fordi de har taget konsekvensen af 
deres vision om at nedbringe stress og højne arbejdslysten i Danmark. Dette er et af deres værktøjer. Hvis I ønsker at 
vide mere om hvordan man som team, og organisation kan arbejde med de 7 faktorer,  så er I velkomne til at tage 
kontakt på 41691282 eller dk@dortekrogh.com.  

Klik på dette link, så kommer du direkte ind til din egen personlige måling.     Arbejdslyst_gais.dk/dortekrogh 

mailto:dk@dortekrogh.com
https://www.gais.dk/dortekrogh


Niels Lunde i Børsen:

”For nogle år siden skrev jeg en bog om LEGO,  
og LEGO’s daværende topchef, Jørgen Vig Knudstorp, lærte mig,  

at i strategi gælder det først og fremmest om at forstå,  
hvorfor en virksomhed eksisterer.  

Forbløffende få topchefer kan svare klart på det” 

Hvad tænker du?
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DORTE KROGH

Det er præcist hvad jeg taler om når jeg siger at eksistensberettigelse,  
vision, værdier og kultur skal forankres stærkt,  

dybt og ærligt hos ejere, ledere og medarbejdere.  
 

Det skal omsættes fra bestyrelse over ledelse til medarbejdere  
og ud i hverdagen. Kan I det, så bliver kulturen blive en fantastisk  

og nødvendig stærk drivkraft for værdiskabelsen,  
og jeres konkrete mål, på kort og lang sigt.  

Dagens refleksion: Gennemsyrer jeres eksistensberettigelse og værdier den adfærd, der 
er nødvendig for at i kan udnytte de muligheder der ligger i jeres marked? 
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Tillid

Vilje

Mod

Kultur og værdier som  
drivkraft for værdiskabelse  
i fremtidens virksomheder
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Tillid

Vilje

Mod

Ejere 
Ledere 

Medarbejdere 

 
Organisation 

Produkt / Service 
Brand 

 
Hjerne 
Hjerte  

Bundlinje  
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Tillid, vilje og mod bliver vigtige 

redskaber for fremtidens ledere

Ejere, ledere og medarbejdere vil  

forankre et fælles fundament, for at 

bruge organisationskultur som 

drivkraft for vækst, værdiskabelse  
og udvikling.  

Kultur og ledelse hænger sammen. 

I praksis transformeres  
fundamentet, så værdier  
og vision er synlige og  
tydelige. Derfor kan  
de naturligt indgå i  
organisations hverdag  
og vaner, ses og mærkes  
i produkt/service og brand.  

Derved kan resultatet måles  
på fremtidens tre parametre:  
Hjerne, hjerte og bundlinje.  

Dorte Krogh 

Kultur og værdier som  
drivkraft for værdiskabelse  
i fremtidens virksomheder



Mål Mening, Effekt, 
 Økonomi, Strategi, Fokus  
 F.eks. 2020 - 2025 

Kultur Adfærd, Handliger 
 Vision, ledelsesvision,  
 Ledelsesprincipper

Værdier  Etik, Moral, DNA 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Vores værder danner  
fundament for vores adfærd.

Og som organisation, team 

og individ kan vi også spørge 

os selv om vi  måske skal 

arbejde med adfærd og 

værdier, så de kommer til at 

understøtte de mål vi har  
- eller som er blevet stillet os 

i udsigt.  

Jeg har ofte mødt ledere og 

medarbejdere der beretter 

om hvordan værdierne 

kommer i spil når vi træffer 

svære valg om at gå - eller 

om at blive.  

Jeg mener de i høj grad kan 

understøtte hverdagens 

strategi, eksekvering og 

handlinger, og dermed være 

en del af og et værktøj til  
de  implementeringer og 

forandringer alle virksom-

heder gennemgår.  



“Å løfte lederskap og bygge kultur, er en prosess som tar tid.  
Den tiden er vi villige til å bruke. Vi ser ikke noe alternativ”  

Citat til Finansavisen, maj 2017 

“Vi lener oss ikke på gårsdagens suksess. Er det noe vi har respekt for, så er det 
de raske endringene som skjer. Digitalisering og teknologi står sentralt”  

Tidl. Viseadm. direktør i Norrøna, Nina Olufsen.  
Nina havde ansvar for Norrøna’s transformation i årene 2013-2018.
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Natur 
Miljø 

Innovation  
Teknologi 
Integritet 
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Ingredienser  
•   Muligheder ikke frygt 
•    Samle i stedet for at ekskludere 
•    Tillid og mod – til at være sårbar, i stedet for tvivl. 

Ejerskab 
Roller 

Menneskesyn 
Ansvar 

Ejerskab 
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Nå målet som samlet team.  
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Tillid, Mod og Vijle er afgørende elementer  
for jeres drivkraft til at nå mål ! 
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På et tidspunkt 
må vi alle trække  
eller skubbe. 
    Det er nødvendigt og  
        det giver muligheden for  
             at komme helt til tops. 
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Resultat

R
Organisation

O
Kompetence

K
Motivation

M
8

xx=
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• Arbejder i Skandinavien med ledelsesudvikling, ledersparring  
og rådgivning om virksomhedskultur. Dortes arbejder for at 
fremtidens virksomheder måler succes, KPI og resultater på tre 
parametre: Hjerne, Hjerte og Bundlinje.  

• Holder foredrag og faciliterer programmer og workshops.  

• Har via 4 års empirisk research som KULTUR-nomade, haft ca. 
200 uformelle dialoger om kulturens betydning som drivkraft.  

• 20 år som ejerleder i egen Brand -og Designvirksomhed   
med prisvindende designprojekter og brand-forankring.  

• Har skrevet Harvard Business Case om Moods Of Norway. 

• Initiativtager til brancheforeningen for Designvirksomheder  
i Danmark. 

• Har gennem en årrække været Internationalt jury-medlem,  
bl.a. i Norsk Designråd og EULDA. 

• Er mentor på Scion DTU, for danske High Tech bedrifter. 

• Sidder i Krifa’s Advisory Board, for at fremme god arbejdslyst  
i Danmark og Norge. Medlem af bestyrelseskvinder.dk

Referencer: NRK, Kommunalbanken, BioTech North, NODA (Norge), Plantui (Finland), 
Agito (Sverige), Mærsk, Carlsberg, DesignMuserum Danmark, Frederiksberg Kommune. 
Sundhedsstyrelsen, Royal Copenhagen, Danisco, Sinua Partners, Royal Greenland samt 
en række SMV virksomheder.  
 
*Som KULTUR-nomaden har jeg ikke haft fast kontor de sidste 4 år. Oftest sidder jeg 
hos de virksomheder jeg arbejder for, og ellers låner jeg kontor-plads i forskellige 
virksomheder. Det giver uformel praktisk indsigt og forståelse for udvikling, forankring 
og implementering. 

Dorte Krogh,  
KULTUR-nomade* og  
Specialist i kultur-transformation

http://bestyrelseskvinder.dk



