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En hensiktsmessig 
organisasjonskultur bidrar til 
effektivisering.
En hensiktsmessig kultur 
kjennetegnes ved at alle føler 
eierskap til den og opptrer 
samstemt i forståelsen av dens 
sentrale verdier. Det bidrar til å øke 
motivasjon ved å gi hver enkelt 
arbeidstaker en begrunnelse for 
hvorfor arbeidet de utfører er viktig. 
En god kultur reduserer dermed 
også sannsynligheten for 
misforståelser og konflikter. 

Ta kontroll over kulturen
Organsisasjonkulturen er under 
konstant påvirkning og elementer 
som personalutskiftning, hyppig 
utskiftning av mål og relasjoner kan 
bidra til å «utvanne en god kultur» 
eller på andre måter påvirke 
kulturen i ulike retninger.  Denne 
prosessen bør ikke få lov til å pågå 
uten styring. 

Verdiene som bærende funksjon.
Et godt etablert verdisett er 
retningsgivende for mange av de 
normene som utvikler seg i 
bedriften. De setter oss i stand til å 
skille godt fra dårlig og bidrar til en 
sterk bedriftskultur som sikrer 
helhet og felles retning.

Etter dette kurset vil du kjenne til  
særtrekk som kjennetegner en god 
bedriftskultur. Du vil få en innføring 
i hvordan kulturen og verdiene 
virker inn på de ansattes 
handlinger. Du vil lære om 
kulturens funksjon i virksomheten 
men også om hvordan du kan 
gjenkjenne faresignaler ved 
gryende ukultur i virksomheten. 

Slik kan du ta i bruk kulturens kraft i 
din bedrift og la den bli et viktig 
virkemiddel for effektivisering, 
bedre trivsel, mindre sykefravær og 
økt lønnsomhet.

DETTE KAN DU FORVENTE Å FÅ:
✦Begrepsrammer rundt 

hensiktsmessige og uhensiktsmessige 
kulturer. 

✦Forståelse av hvordan kulturen 
påvirkes av bedriftens verdigrunnlag. 

✦Syv gode råd for kulturpåvirkning
✦Større muligheter til å utnytte 

kulturens kraft på en god måte. 

 KURS FRA KOMPETANSEHJELPEN

KULTURENS KRAFT

Kulturens kraft er sterk.  Alle bedrifter har en kultur, men ikke alle 
er klar over hvordan den påvirker bedriften . Gjennom dette 
kurset lærer du mer om hvordan du kan sørge for at den blir til 
hjelp og ikke til hinder.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Nøkkelord:  Forståelse, trivsel, 
lønnsomhet, forutsigbarhet, 
fellesskap, motivasjon, involvering, 
verdisett, kulturutvikling.

VARIGHET                               
Kurset er bygget på moduler. 
Grunnkurset tar ca 4 timer.  Kan 
bygges på med videregående kurs I 
og II. 
    
OM KURSHOLDER:          
Evy Ihlen er utdannet pedagog ved 
UIO med hovedvekt på 
arbeidslivspedagogikk og 
mestringsmotivasjon. Evys entusiasme 
og energi er kjent for å engasjere og 
gir gode dialoger og refleksjoner 
rundt kurstemaene.

Nysgjerrig? Les mer om dette og 

andre kurs på kompetansehjelpen.no

Be om et pristilbud i dag!

KONTAKT          

Evy Ihlen         

Mobil:  915 13 979 

evy@kompetansehjelpen.no
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