
KULTUROCEANET®  
Et oplevelsesbaseret dialogværktøj, der skaber udvikling af virksomhedskulturen og sætter skub i 
implementering af forretningsstrategien.  

 

 
 
Udbytte:  
Efter gennemførelse af en proces med KULTUROCEANET® har du:  
 

 Deltaget i en struktureret og styret proces, hvor virksomhedens eller gruppens kultur er blevet 
sat under lup.  

 

 Fået identificeret hvilke områder i kulturen, der er hæmmende eller fremmende for 
virksomhedens eller gruppens udvikling.  

 

 Skabt en åben dialog og et fælles sprog omkring virksomhedens eller gruppens mål og 
målemetoder, kommunikation og samarbejde, værdier, vaner, myter og tabuer m.v.  

 

 Fået prioriteret hvilke områder i kulturen, der skal fastholdes og hvilke der skal ændres og 
udvikles.  

 

 Fået en større forståelse af kulturens betydning for trivsel, forretningsudvikling og vækst.  
 

 Fået truffet beslutninger og iværksat aktiviteter, der gør kulturen til forretningsdriver.  
 

Anvendelsesområder:  
KULTUROCEANET® er velegnet til alle typer af virksomheder og organisationer, der ønsker at udvikle 
kulturen. Det kan anvendes i forbindelse med fusion af flere kulturer, som støtte til implementering af 
strategi og organisatoriske forandringer, som teamudviklingsværktøj eller til sikring af fælles platform i 
netværk og foreninger.  



Form:  
 
KULTUROCEANET® er et Gør det selv-værktøj hvor deltagerne kommer igennem en række faser. Med 
afsæt i Oceanbrættets symboler undersøges kulturen i første fase ud fra 17 relevante kulturfelter i 
organisationen.  
Hver for sig og i samspil åbner de 17 kulturfelter dørene til det samlede kulturfelt. De enkelte kulturfelter 
har til formål at afdække bla. virksomhedens kulturelle identitet, vision, ledelse, forretningsmål og 
værdier. De skal også afdække vaner og samarbejdsmønstre, historie, myter og tabuer, målemetoder og 
belønningsstruktur.  
Til styring af denne fase er der en lille manual og 17 spørgsmålskort.  
 
I anden fase prioriteres hvilke 2-3 felter, der er væsentlige at fordybe sig i ved hjælp af 
KULTUROCEANET®´s prioriteringsbrikker.  
 
I tredje fase bearbejdes de prioriterede felter med støtte i KULTUROCEANET®´s arbejdshæfte og 
inspirationsmateriale.  
 
I fjerde fase træffes beslutning om, hvilke indsatser eller aktiviteter, der skal igangsættes for at sikre 
fortsat udvikling af kulturen.  

 
Målgruppe:  
 
KULTUROCEANET® henvender sig til alle ledende medarbejdere, HR-afdelinger m.v. der har ønske om og 
ansvar for udvikling af den interne organisation.  
 
For at få det fulde udbytte af KULTUROCEANET® skal der udnævnes en mødeleder eller proceskonsulent 
til at styre tid, proces og dialog. Det kan være virksomhedens egne ledere eller interne HR-konsulenter. 
Eller der kan rekvireres ekstern konsulentbistand fra selskabet KOMMITMENT. (www.kommitment.dk)  

 
Indhold:  
 
KULTUROCEANET® består af en æske med:  
 

 Vejledning til de fire faser.  
 

 Proceshæfte med grundig indføring i dialogværktøjet og mødelederens rolle i de 4 faser.  

 Oceanbræt 50 X 50 cm. med 17 kulturfelter.  

 17 spørgsmålskort - hver med 4 spørgsmål og illustreret med kultursymboler.  

 Arbejdshæfte med opgaver og spørgsmål til alle kulturfelter.  

 Teksthæfte til inspiration og uddybning med 17 faglige kapitler.  

 Prioriteringsbrikker med Lup, Guldbarre, Megafon og Flueben. 

 Noteshæfter. 
 

 
 
 



 
 
Hvordan: 
 
Alle spørgsmål i KULTUROCEANET® er udformet med en forretningsstrategisk vinkel og kan anvendes på 
alle organisatoriske niveauer. Det anbefales at deltagerantallet er 3-8 personer pr. værktøj og at der 
afsættes minimum 4-6 timer sammenlagt til Undersøgelsesfasen og Prioriteringsfasen.  
 
Hvor meget tid deltagerne ønsker at anvende på de næste faser – Fordybelses- og Beslutningsfasen 
afhænger dels af antal prioriterede felter, dels af situation og behov. Det anbefales at der minimum 
afsættes 1 dag.  
 
KULTUROCEANET® er designet, så det kan anvendes igen og igen og man kan, uanset udgangsposition, 
dykke ned i forskellige aspekter af virksomhedskulturen og herfra påbegynde eller fortsætte en 
kulturproces i egen organisation. 
 


