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Abstrakt: Organisasjonskultur er viktig i organisasjonsteori og ledelsesstudier, og 

management-teorien får ofte stor plass innen denne litteraturen. Management-teori tilbyr 

ledere løsninger på kulturelle problemer, og gir en innføring i hvordan kultur bør brukes. Men 

kan kultur styres ovenfra? Denne kunnskapsstatusen vil sammenligne teorier om kulturstyring 

fra management-teorien, et brudd med denne, og antropologien. Analysen finner at svaret på 

problemstillingen «kan organisasjonskultur styres ovenfra?» er komplekst. Hvordan kultur 

defineres, og om man tar et ledelsesperspektiv eller studerer gjennom de ansatte, er 

avgjørende for standpunktet for bevisst kulturstyring. Management-teorien definerer kultur 

som handlingsmønstre, og finner styringsmuligheter, mens antropologien tar utgangspunkt i 

kognitiv kulturdannelse, som ikke kan styres. 

 

1. Innledning 

Ved omorganiseringer og evalueringer blir ofte organisasjonskultur ansett som en avgjørende 

faktor, og ikke sjeldent blir begrepet trukket frem når offentlige instanser skal evalueres. I 22. 

juli-kommisjonens rapport fremkommer det for eksempel at Politiets sikkerhetstjenestes 

(PSTs)  at det etableres en sunn 

, s. 386). En kan så stille spørsmålet om hva 

kultur er, og om den i det hele tatt kan styres. Som oppgaven vil vise er det ulike syn på dette i 

akademia. 
 

Studiet av organisasjonskultur slo for alvor gjennom på slutten av 1970-tallet, og allerede i 

begynnelsen av 1980-årene var fenomenet svært viktig innen ledelsesprofesjonen. Den 

økende interessen kom som en følge av teorien om at noe annet enn struktur var avgjørende 

for å effektivisere arbeid (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre & Woll., 1994c, s. 208). Det 

sentrale budskapet i de tidlige studiene var at ledelsen måtte forholde seg til kulturen i sin 

bedrift for å lykkes. Dersom ledelsen konstruerte en god kultur, eller utnyttet den eksisterende 

kulturen godt nok, kunne arbeidet effektiviseres (Deal & Kennedy 1982, Peters og Waterman 

1982). I ledelseslitteraturen er det gjennomgående stor tro på mulighetene for målrettet 

endring av organisasjonskulturen som et virkemiddel i organisasjonsutvikling og- endring. 

Men fra antropologisk hold er det mange motforestillinger til dette synet (Hamada 1994, 

Andersen 2001). Sentrale bidrag i antropologien bestrider at organisasjonskultur kan 

manipuleres på en målrettet måte. I denne oppgaven skal jeg gå gjennom de sentrale 



argumentene i denne diskusjonen, og dermed problematisere oppfatningen om 

organisasjonskultur som virkemiddel.  
 

Oppgavens fokus er om ledelsen kan styre kulturen, og problemstillingen oppgaven ønsker å 

besvare er derfor «Kan organisasjonskultur styres ovenfra?». Utformingen vil være en 

kunnskapsstatus, hvor formålet er å vise den akademiske diskusjonen om kulturstyring i 

organisasjoner. Dette innebærer at oppgaven er basert på foreliggende litteratur som settes 

opp mot hverandre i en analyse. Dette medfører at presentasjonen av bidragene som skal 

sammenlignes vies mye plass. 

 

1.1 Oppbygning av oppgaven  

Oppgaven har to hoveddeler. Første del er en presentasjon av bidragene som ligger til grunn 

for oppgaven. Herunder forskernes kulturdefinisjoner funn, hovedteorier og strategier. Jeg har 

valgt ett bidrag som representerer den tidlige management-teorien (Peters & Waterman, 

1982), to fra et antropologisk perspektiv (Hamada 1994, Andersen 2001), og to som plasserer 

seg et sted midt mellom, både ideologisk og tidsmessig (Schein 1987, Kunda 2006). 

Bakgrunnen for valget av disse er hovedsakelig basert på hvor velkjente bidragene er (Peters 

& Waterman 1982, Schein 1987, Kunda 2006, Hamada 1994), eller fordi de anses som 

representative for sin fagtradisjon (Andersen, 2001). Del to består av en drøftelse, der tre 

hovedtema belyses: forskjell i kulturdefinisjoner, forskjeller i synet på kulturstyring, og hvor 

ulike bidragene er. Gjennom drøftelsen settes de tre retningene opp mot hverandre, for å 

diskutere teorienes standpunkt til bevisst kulturstyring.  

 

1.2  Avgrensning av oppgaven 

Innledningen kan gi et inntrykk av at organisasjoner ikke har blitt studert i antropologien før 

1990-tallet, men dette er ikke tilfellet. Antropologien har eksistert lenge, og den faglige 

retningen «industriell antropologi» studerte organisasjoner så tidlig som på 1930-tallet 

(Hamada, 1994a s. 5). Det er derimot kun studier etter midten av 1990-tallet som utdypes i 

oppgaven. Dette begrunnes med at oppgavens innfallsvinkel er gjennom et 

organisasjonsteoretisk perspektiv, med fokus på kultur. Dette betyr blant annet at «industriell 

antropologi», som eksisterte før management teorien slo gjennom, faller utenfor oppgavens 

omfang. 



Bidragene som presenteres i oppgaven er valgt for å gi oppgaven en balansert analyse. Det 

finnes svært mange kulturdefinisjoner og teorier innen både organisasjonsteori og antropologi. 

Det betyr at mitt utvalg ikke vil være gjeldende for alle studier. De utvalgte bidragene 

plasserer seg likevel godt innenfor sin fagtradisjon, og er derfor representative for skillet 

oppgaven har til hensikt med å belyse. De seks bidragene beveger seg over en tidsperiode fra 

1982 til 2001, hvor diskusjonen om organisasjonskultur hadde sitt høydepunkt. Gjennom 

oppgaven refereres det til kultur og organisasjonskultur om hverandre, men det vil 

utelukkende henvise til «kultur i organisasjoner»  til forskjell fra nasjonal kultur. 

 

1.3 Mulige svakheter med oppgaven 
 

En mulig svakhet ved valget av litteratur er at en stor andel (Peters & Waterman 1982, Kunda 

2006, Schein 1987) er basert på amerikanske observasjoner. Studiets geografiske opphav kan 

ha betydning for funnene, grunnet forskerens og organisasjonenes kontekst og nasjonale 

kultur (Hofstede, 1993). Geert Hofstede (1993) finner at forskjellige ledelsesegenskaper anses 

som viktige i ulike land. Individualisme og en leders personlige egenskaper verdsettes for 

eksempel høyere i Amerika enn i, kollektivistiske Japan (White & Rackerby, 1994 s. 135) 

Den amerikanske litteraturen er derfor ikke nødvendigvis representativ for alle land, på alle 

punkter. Eksempelvis kan Amerika anses som mer tilbøyelig for vellykkede kulturendringer, 

ettersom lederens karismatiske evner verdsettes. Grunnet oppgavens omfang vil ikke dette 

diskuteres ytterligere i oppgaven.  

 

Som analysen vil vise varierer definisjonene av kultur både i form og innhold. Dette gjør 

sammenligning vanskelig (Dibella, 1994 s. 312), og man kan problematisere hvorvidt det er 

hensiktsmessig å sette teoriene opp mot hverandre. Jeg vil argumentere for at en slik 

sammenligning vil gi en viktig og interessant analyse. Teoriene kommer frem til svært 

forskjellige konklusjoner på om bevisst kulturstyring er mulig. Det er derfor vesentlig å forstå 

hva som leder dem til så ulike konklusjoner, og hvor teoriene sammenfaller og varierer. 

 

2.0 Management-teori og antropologi: Sentrale bidrag i debatten 

Ingenting i akademia oppstår i et vakuum, men blir påvirket av samfunnsendringer, tidligere 

studier og forskning. Det samme gjelder teoriene om organisasjonskultur innen management-

teori og antropologi. Som et resultat av at management-teori og antropologi foretok studier 

parallelt med hverandre, uten betydelig interaksjon, har de to fagtradisjonene hatt 



grunnleggende forskjellige teorier om organisasjonskultur og styring av den (Gordon, 1995 s. 

4). Management-teorien bygger på flere fagtradisjoner, som psykologi (Schein, 1987), 

organisasjonsteori (Peters & Waterman, 1982) og bedriftsledelse. Dette gjør det vanskelig å 

generalisere synet på kultur innen management-teorien (Dibella, 1994 s. 312). Antropologien 

har lang historie, men til tross for at kulturbegrepet har vært omdiskutert gjennom 

faghistorien, er det en generell konsensus i synet på hva kultur innebærer og hvordan det skal 

studeres (Dibella, 1994 s. 312). Dette kapittelet vil utdype holdninger sentrale bidragsytere 

innen studiet av organisasjonskultur har til kulturbegrepet og ledelsens styringsmuligheter av 

den. 

 

2.1 Management-teori 
 

Kulturstudiene på 1970-1980-tallet hadde en funksjonalistisk metode, der de betraktet kultur 

som en del av et større system med gjensidig påvirkning (Hamada, 1994b s. 10), og som limet 

som holdt sammen relasjonene i organisasjonen (Andersen, 2001 s. 50). En av de mest kjente 

definisjonene på organisasjonskultur tilskrives Deal og Kennedy (1982), hvor kultur defineres 

som «slik vi gjør ting her hos oss» (Deal & Kennedy, 1982 s. 4). Denne refereres ofte til i 

innføringslitteratur (Bolman & Deal 2010, Strand 2012, Eriksson-Zetterquist et al., 2014) og 

anses som stereotypisk for management-teorien (Andersen, 2001). 

En av klassikerne som virkelig satte organisasjonskultur på dagsorden var Peters og 

Watermans «In Search of Excellence» fra 1982, sammen med Deal og Kennedys «Corporate 

Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life» fra det samme året. Peters og Waterman 

(1982) ønsket et brudd med det rasjonelle perspektivet, som de mente hadde ført til et 

ubalansert syn på ledelse (Peters & Waterman, 1982 s. 52). Selv om det rasjonelle var viktig, 

var det ikke struktur og rasjonalitet som resulterte i ekstra kundeservice, de ansattes utvikling, 

eller ga en forståelse av de ansattes tilknytning til arbeidet (Peters & Waterman, 1982 s. 29). 

Det som virkelig gjorde at gode bedrifter skilte seg ut var heller kulturelle aspekter, og kultur 

var viktig for en bedrifts fremgang, på lik linje med struktur (Peters & Waterman, 1982 s. 11).  

De utmerkede firmaene skilte seg ut ved å forme gode verdier på arbeidsplassen og motivere 

heller enn manipulere, samt legge til rette for at de ansatte trives og får utvikle seg (Peters & 

Waterman, 1982 s. xxv). Et mål med Peters og Watermans bidrag var å gi ledelsen verktøy for 

å styre og påvirke faktorer som man tidligere trodde var umulig å gjøre noe med (Peters & 

Waterman, 1982 s. 11). De ønsket å komme bort fra komplekse og rigide analyser, som 



hverken var anvendbare eller fleksible i en streben etter presisjon (Peters & Waterman, 1982 

s. 31).  

Gjennom en omfattende studie av flere suksessfulle bedrifter i Amerika, fant Peters og 

Waterman at disse firmaene hadde like sterke kulturer som man fant i Japan (Peters & 

Waterman, 1982 s. xxi-xxii). Konklusjonen var at muligheten for å skape en sterk kultur var 

lik i alle bedrifter, men at potensialet måtte utnyttes av ledelsen (Deal & Kennedy, 1982 s. 

xxv). Åtte grunnleggende egenskaper var felles for de gode bedriftene: disse var 1) 

handlingsorienterte, 2) scoret høyt på kundenærhet, 3) autonomi og entreprenørskap, 4) 

produktivitet gjennom mennesker, 5) var verdidrevet, 6) holdt seg til det de var god på, 7) 

hadde en enkel form og liten stab, og 8) kombinerte sentralisering og desentralisering (Peters 

& Waterman, 1982 s. 13-16). Felles for alle åtte var et menneskefokus, og den virkelige rollen 

til den daglige lederen var å administrere kulturen (Peters & Waterman, 1982 s. 13-16, 26, 

39). Bedrifter som innfridde på flere av disse åtte punktene ville dermed kunne skape en sterk 

og god kultur. 

Det generelle argumentet i denne tidlige management-teorien var at ledere som ville utvikle 

seg måtte ta kultur på alvor (Jordan, 1994 s. 3). Det var trolig løftet om en forretningsfordel 

som genererte deres massive popularitet blant bedriftsledere på 1980-1990-tallet, og som et 

resultat ble kulturdesign, eller kulturstyring, et vesentlig aspekt ved ledelsesprofesjonen 

(Kunda, 2006 s. 9).  

 

2.2 Brudd med management-teori  
 

Da Edgar Schein ga ut sin bok «Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View» i 

1985 ble forståelsen av kultur noe modifisert. Som konsulent studerte han kulturelle 

problemer i bedrifter, med et tverrfaglig perspektiv bestående av sosialpsykologi, antropologi 

og organisasjonsteori (Schein, 1987 s. 278). Han fant at kulturen var mer kompleks enn 

tidligere studier antydet, og at ledelsen ofte tok for lett på kulturstyring (Schein, 1987 s. 2-4). 

En modell som ofte blir henvist til i dag viser organisasjonskulturens mottakelighet for 

endring gjennom artefakter, normer og verdier, og grunnleggende antakelser. Denne kan 

forstås ved en trelags modell, hvor artefakter, som språk og kleskode, er det enkleste å endre 

(Schein, 1987 s. 12-14, 227). Dersom det har dannet seg grunnleggende antakelser som deles 

av gruppen, vil organisasjonskulturen være sterk, og vanskelig å manipulere (Schein, 1987 s. 

227). Disse antakelsene er sentrale i Scheins maksimalistiske kulturdefinisjon, hvor kultur er:  

 



Et mønster av grunnleggende antakelser skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som 

den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon som har fungert 

tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette 

måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene. (Schein, 1987 s. 7) 

 

Kultur er altså en tro som er delt av de ansatte, og som ofte er dyp og ubevisst. Videre påpeker 

Schein at handlinger synliggjør kulturen, men at handlingsmønstrene i seg selv ikke er kultur 

(Schein, 1987 s. 266). For å nå frem til de dype antakelsene må lederen finne elementer som 

tas for gitt, ved å forstå de ansattes tanker og følelser (Schein, 1987 s. 276). Lederen må 

kjenne organisasjonskulturen for å forstå hvorfor problemer oppstår, og hans mestring av 

denne kulturbevisstheten vil være sentral for effektivisering av organisasjonen (Schein, 1987 

s. 268-269, 278). For å lykkes trenger også lederen en bevissthet rundt sine egne antakelser, 

samt vite hvilken retning han ønsker å styre organisasjonen i, og hvilke kulturelle aspekter 

dette krever (Schein, 1987 s. 273). Brudd med eksisterende antakelser kan lede til motstand 

fra organisasjonsmedlemmene. Lederen må derfor myke opp og avkrefte de eksisterende 

antakelsene, samt være sterk nok til å gjennomføre de nødvendige tiltakene til tross for kritikk 

(Schein, 1987 s. 275). Når dette er gjort kreves det som Schein kaller «kognitiv redefinering», 

det vil si å skape nye visjoner og selge disse opp for de ansatte (Schein, 1987 s. 275). Disse 

kan ikke motstride det organisasjonsmedlemmene oppfatter som riktig, og må derfor til en 

viss grad utformes i tråd med det de eksisterende antakelsene (Schein, 1987 s. 277). Kun 

gjennom bevisstheten rundt organisasjonskulturen og egne antakelser, samt bevisste forsøk på 

kulturendring, vil det være mulig å forme kulturen i ønsket retning.  

 

Et metodologisk brudd med management-teorien markeres med organisasjonsteoretikeren 

Gideon Kunda (2006) og hans bok «Engineering Culture». Han var inspirert av antropologisk 

metode, og foretok i 1986 en etnografisk studie av en høyteknologisk bedrift i Amerika, kalt 

Tech (Kunda, 2006). Det som skiller «Engineering Culture» fra management-teorien, og til en 

viss grad Schein, er fokuset på de ansattes respons på kulturstyringsforsøk fra ledelsen 

(Kunda, 2006 s. 23). For å skape et fullstendig bilde av kultur må ledernes ide og fremstilling 

av kulturen, samt de ansattes respons til denne inkluderes (Kunda, 2006 s. 23). I sin forståelse 

av kultur er Kunda inspirert av Ward Goodenough og Clifford Geertz, og anser kultur for å 

være «de delte reglene som styrer de kognitive og følelsesmessige aspektene ved et 

medlemskap i en organisasjon, samt de midlene de formes og uttrykkes gjennom» (Kunda, 

2006 s. 8, min oversettelse). 



Da Kunda foretok sin studie hadde ledere i Tech latt seg inspirere av de velkjente teoriene til 

Deal og Kennedy, Peters og Waterman, og Schein (Kunda, 2006 s. 63, 100). Egne ledere i 

bedriften hadde ansvar for kulturadministrasjon, og konstruerte kulturen gjennom repetisjon, 

kurs og diverse artefakter, samt aktivt bruk av journalisme og konsulenter (Kunda, 2006 s. 

218). Ved ansettelse fikk de nye organisasjonsmedlemmene blant annet brosjyrer om «Tech-

kulturen», ønskede holdninger på Tech, og klistremerker med «I love Tech» (Kunda, 2006 s. 

56). Tech-ledelsen ønsket å unngå dannelsen av subkulturer, og oppmuntret til forpliktelse 

ovenfor hele organisasjonen. Dette gjorde de gjennom å fjerne hierarkiske 

kommunikasjonsbarrierer, følelsen av status, overvåkning og formell kontroll, samt gi de 

ansatte en følelse av eierskap til arbeidet. (Kunda, 2006 s. 219). Tech fremstod som et 

eksempel på positiv bruk av normativ kontroll, og et vellykket kulturdesign (Kunda, 2006 s. 

22). 

Effekten, og mottakelsen, av denne konstruerte «Tech-kulturen» var tvetydig. De ansattes 

handlingsmønster ble endret i ønsket retning, og kulturdesignerne tolket dette som et 

vellykket forsøk på å skape en sterk organisasjonskultur (Kunda, 2006). Det viste seg 

imidlertid at selv om de ansatte handlet i tråd med kulturen ble flere utbrent og kritiserte den 

(Kunda, 2006). Det Kunda (2006 s. 219-220) finner er at den konstruerte kulturen fungerte 

som en form for styring ovenfra, hvor kulturen ble et system av normativ kontroll, som skjulte 

den byråkratiske og formelle kontrollen ovenfor de ansatte. Som medlem av «Tech-kulturen» 

krevdes det at den ansatte hadde visse tanker og følelser, og de ønskede atferdsmønstrene var 

dessuten tvetydige og abstrakte (Kunda, 2006 s. 218). Kunda (2006 s. 219) konkluderer med 

at ledelsen baserte seg på bruken av symbolsk makt for å oppnå en felles organisasjonskultur 

blant de ansatte. Symbolsk makt er ofte skjult, og defineres kort som en mer privilegert 

gruppes mulighet til å naturalisere sin makt ved å konstituere det gitte (Bourdieu, 2001 s. 343-

344). Denne er ofte usynlig for både for den som blir utsatt for den, og den som utøver den 

(Bourdieu, 2001 s. 343-344). Den er derfor vanskelig å fange opp. 

Bidragene til Schein og Kunda markerer et skille med den tradisjonelle management-teorien. 

Schein anser organisasjonskultur for å være et komplekst fenomen som befinner seg dypt hos 

de ansatte, i form av en felles tro. Kunda benyttet seg av antropologisk metode, som åpnet for 

å studere fra de ansattes ståsted. Dette medførte andre funn enn man hadde sett tidligere. De 

to skaper dermed et brudd med den tradisjonelle management-teorien. 

 

  



2.3 Antropologi 

Utover på 1990-tallet ble antropologer nødt til å skaffe seg jobb utenfor akademia grunnet få 

studenter ved amerikanske universiteter (Sibley, 1994 s. v). Disse hadde for lengst lagt fra seg 

den funksjonalistiske metoden, og studerte organisasjonskulturer som noe komplekst og 

dynamisk, og kritiserte det funksjonalistiske perspektivets syn på endring (Czarniawska, 

2012). Den akademiske antropologiens utgangspunkt er å studere kultur for kulturens del, og 

ikke for å finne verktøy for ledelsens ideologier (Hamada, 1994b s. 28). Deres mål er å gi et 

riktig bilde av arbeidslivet i organisasjoner gjennom å studere fra innsiden gjennom tykke 

beskrivelser (Hamada, 1994d s. 57). Forskjellen ved å studere et fenomen utenfra og innenfra, 

ligger i forståelsen av hvordan de involverte individene selv opplever det. Ovenfra kan 

faktorer som struktur, klima og handlinger analyseres hver for seg, men for de ansatte kan det 

virke som alt skjer på en gang, og vedkommende må tolke hva de betyr (Hamada 1994, s. 58).  

Antropologen Tomoko Hamada er skeptisk troen på at kulturer skal styres, og begrunner dette 

med at hennes profesjonelle kulturbakgrunn «fraråder bruken av et slik overfladisk verktøy 

for raske løsninger» (Hamada, 1994b s. 27). Videre kritiserer hun management-bøkene for å 

søke raske og enkle løsninger på kulturelle problemer, samt metodologien de benytter seg av 

(Hamada, 1994a s. 6). Kultur bør ikke studeres gjennom observasjon av ledelsen uten 

tilstrekkelig fokus på de ansattes opplevelser av den (Hamada, 1994a). Dette kan føre til at 

forskere misforstår ledelsens subkultur som hele organisasjonens kultur, og noe som kan 

kategoriseres, manipuleres eller styres (Hamada, 1994a s. 6). Det er gjennom denne 

misforståelsen at organisasjonskultur har fått en snever definisjon, som behandler kultur som 

en variabel med varierende styrke (Hamada, 1994b s. 24). Det er ikke nok bare å se på hva 

som skjer i en bedrift, men også hva betydningen av det som skjer er (Hamada, 1994b s. 26). 

Det er ifølge Hamada (1994b s. 27) holismen som gir kulturmetaforen sin styrke, og alle 

kulturer bør derfor studeres holistisk. Holisme går ut på å studere alle aspekter som kan ha 

innvirkning på et fenomen og setter disse i relasjon til hverandre. Et holistisk perspektiv på 

kultur vil derfor inkludere blant annet språk, individuelle kognitive prosesser, symboler, 

manifestasjoner gjennom atferd, materielle produkter og sosio-politiske strukturer (Hamada, 

1994b s. 27). Disse elementene er dynamiske, og vil både endre og endres med menneskelige 

handlinger (Hamada, 1994b s. 27). 

Dette synet støttes av sosialantropologen Fred Sigve Andersen (2001). Han argumenterer for 

en fortolkende måte å studere organisasjonskultur på, som et korrektiv til det funksjonalistiske 

perspektivet management-teorien baserte seg på (Andersen, 2001). I funksjonalistisk 



perspektiv legger han at kultur analyseres som et sett karakteristika innebygd i hvert individ, 

som kan styres uten at de ansatte selv nødvendigvis er klar over det (Andersen, 2001, s. 15). I 

sin forståelse av kultur er Andersen (2001) inspirert av Clifford  kulturdefinisjon: 

man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I take culture to be 

those webs  (Geertz, 1973 s. 5). Andersen mener, i tråd med Geertz, at kultur kommer 

innenfra og at det er menneskene selv som skaper meningsnettet som er kultur (Andersen, 

2001 s. 23). Et fortolkende perspektiv streber etter å forstå mennesker på deres egne 

premisser, og ser på menneskene i en organisasjon som «fortolkende og meningssøkende 

aktører» (Geertz, 1973). For å forstå kulturen må man studere hvordan 

organisasjonsmedlemmene selv streber etter å gi sin organisasjonsverden mening (Andersen, 

2001, s. 10). Det interessante er hvordan enkelte av disse virkelighetene konstitueres og blir 

dominerende i en organisasjon (Andersen, 2001, s. 14). Handlinger i seg selv er ikke 

interessant, disse er uttrykk for noe og det er dette man må forstå for å finne kulturen 

(Andersen, 2001 s. 91).  

Ifølge Andersen (2001 s. 70-76) kan ikke ledelsen styre kultur, og han kritiserer troen på at 

ledere kan influere de ansatte gjennom økt verdiskapning. Det er umulig for ledere å ha full 

kontroll på alt som foregår på alle nivåer, og dette setter begrensning for kulturstyring 

(Andersen, 2001 s. 76). Andersen anser makt og kultur som underfokusert i studiet av 

organisasjonskultur. Hans maktperspektiv tilsier at ledelsen kan legitimere sin maktutøvelse 

gjennom kulturstyring, istedenfor å søke forståelse av de kulturelle aspektene ved 

organisasjonen og de ansattes sosiale forhold (Andersen, 2001 s. 71).  

De fem bidragene varierer stort i synet på hva organisasjonskultur er, hvordan den bør 

studeres og om den kan styres. Presentasjonen antyder et tidsmessig skille mellom de 

forskjellige forståelsene av kultur. Dette betyr ikke at de eldre bidragene ikke er relevante 

lenger. Innførings- (Eriksson-Zetterquist et al. 2014, Strand 2012, Bolman & Deal 2010) og 

sammenlignende litteratur (Hamada 1994, Andersen 2001) om organisasjonsteori, vier teorier 

utviklet gjennom management-teorier, samt Schein og Kunda, mye plass. Alle teoriene er 

derfor fortsatt relevante, og vil være hensiktsmessig å sammenligne.  

 

3.0 Drøftelse 

Spørsmålet oppgaven ønsker å besvare er foreliggende litteraturs standpunkt til om 

organisasjonskultur kan styres ovenfra. Gjennom presentasjonen ovenfor har vi et godt 



grunnlag for å analysere hvordan management-teori, brudd med denne og antropologi stiller 

seg til spørsmålet om bevisst kulturstyring. Det er hovedsakelig to elementer som drøftes: 

ulike definisjoner av kultur og synet på styringsmuligheter. Til slutt diskuteres hvor ulike 

perspektivene på kulturstyring er. Kundas beskrivelser av Tech vil gjennomgående bli brukt 

for å vise at forskjellige perspektiver på samme empiri kan gi forskjellige svar.  

 

3.1 Ulikheter i kulturdefinisjonene  

Første skritt i et forskningsprosjekt er å finne ut av hva man skal se etter, gjennom å formulere 

en definisjon. Hvordan man definerer, og hvilke faktorer man velger å studere, er et 

validitetsspørsmål. Det vil si, om man faktisk studerer det man ønsker å studere (Clark, 

Golder & Golder, 2013 s. 162). Definisjonene presentert ovenfor varierer i både form og 

innhold, men hvor forskjellige er de egentlig? Tre elementer skiller dem tydelig fra hverandre: 

forståelse av kultur, kulturmanifestasjon og forskningsperspektiv. 

 

Forståelse av kultur 

Hva teoretikerne anser kultur for å være varierer. Et skille går mellom hvorvidt 

organisasjonsmedlemmene er bevisste på kulturen eller ikke. Et annet skille går mellom synet 

på om det er handling eller kognitive aspekter som danner kultur. Innen management-teorien 

vektlegges ledelsens initiativ til å skape en kultur. Dette skjer gjennom å oppfordre til visse 

handlemønstre, eller å skape verdier og visjoner for organisasjonen. Kulturen bestemmes av 

de ansattes felles handlemønstre, som Deal og Kennedys kulturdefinisjon, «hvordan vi gjør 

ting her», illustrerer. En kontrast til dette synet på kultur er å forstå kultur som en dyp og 

ubevisst tro som dannes mellom organisasjonsmedlemmene (Schein 1987, Andersen 2001). 

Ansattes handlinger på arbeidsplassen, slik management-teorien vektlegger, kan teoretisk sett 

formes av ledelsen. Dette ser vi for eksempel i Tech, hvor ledelsen bevisst forsøker å skape en 

kultur ved hjelp av virkemidler som strukturelle rammeverk og normative regler. Dette 

genererer det ønskede handlemønstret, men motivasjonen for å handle i tråd med «kulturen» 

ledelsen oppmuntrer til, kommer ikke innenfra. Om dette handlingsmønsteret er kultur eller 

ikke, vil definisjonen avgjøre. Ifølge Deal og Kennedy kan vi forsvare at dette er kultur: de 

ansatte gjør ting på samme måte, som definerer det felles handlingsmønsteret i 

organisasjonen. Dersom vi benytter Scheins definisjon ville trolig svaret være negativt, 

ettersom kultur for ham anses å være skapt ubevisst gjennom problemløsning innad i gruppen. 

Både Schein og Andersen stiller seg i sterk kontrast til management-teorien ved å 



argumentere for at handlingsmønstre ikke kan forstås som kultur. For Andersen blir kulturen 

synlig gjennom handling og interaksjon, men oppstår på det kognitive nivået hos 

organisasjonsmedlemmene, som selv inngir sin verden med mening. Gjennom å analysere 

bidragenes kulturforståelse ser vi at de stiller seg ulikt til hva kultur er. De handlingsorienterte 

definisjonene innen management-teorien tenderer å være mer mottakelige for styring enn de 

kognitivt baserte i antropologien.  

 

Hvordan kulturen manifesteres 

Definisjonene av kultur stiller seg videre ulikt til hvordan kulturen kan manifesteres og 

videreføres innad i organisasjonen. Skillet går mellom kultur som initiert og skapt av ledelsen, 

og som kulturdannelse samt integrering gjennom organisasjonsmedlemmene. Innen 

management-teorien er det fokus på ledelsens mulighet til å forme de ansattes normer og 

verdier. Gjennom visjoner og verdier for organisasjonen oppmuntres det til god kundeservice, 

hengivenhet til arbeidet, samt trivsel og trygghet på jobb. Den sentrale pådriveren for dette er 

lederen. Schein skiller seg fra management-teorien ved å vektlegge at sosialisering inn i 

kulturen skjer gjennom organisasjonsmedlemmene. Dette betyr at det er gruppen selv som 

skaper og viderefører kulturen, og ikke lederen slik som i management-teorien. Lederen er 

derimot ikke ubetydelig for kulturutviklingen, ettersom han kan være med på å forme 

kulturen. Dette utdypes i neste kapittel. Innen antropologien (Andersen, 2001) er det 

prosessene som leder opp til handling som er vesentlig, sammen med meningsdannelse og 

hvordan noen virkeligheter blir dominerende. I Techs tilfelle var ledelsen aktive aktører i 

integrasjonen. Deres utforming av normer og verdier er i tråd med management-teoriens 

forståelse av kulturmanifestasjon. En slik konstruert kultur vil derimot ikke kvalifisere som et 

sett av grunnleggende antakelser som er blitt til i en gruppe, slik Schein beskriver kultur. En 

slik styring ovenfra er heller ikke i overenstemmelse med det kognitive elementet i 

antropologien. Også i dette avsnittet ser vi at det er stor variasjon i synet på 

organisasjonskultur. Ifølge antropologien anses ikke de konkrete tiltakene beskrevet i 

management-teorien for å være måten kultur dannes og videreføres på. Schein skiller seg ut 

ved å legge vekt på gruppen samtidig som han åpner for en viss innflytelsesmulighet for 

ledelsen.  

 

Lederperspektiv vs. ansattes perspektiv  

Det tredje elementet i kulturdefinisjonene som skal drøftes er om teoretikerne benytter seg av 

et ovenfra og ned-perspektiv, slik ledelsesperspektivet representerer, eller et nedenfra og opp-



perspektiv gjennom de ansatte. Peters og Waterman legger lite vekt på de ansattes synspunkt i 

sin analyse, og tar et klart ledelsesperspektiv. Målet med bidraget er å finne verktøy for 

ledelsen, som deres åtte aspekter ved utmerkede bedrifter representerer. Det er lederens rolle å 

initiere og oppmuntre til disse og de ansattes synspunkter og respons blir ikke inkludert. 

Schein velger et lavere nivå og undersøker hvordan kultur dannes gjennom samhandling 

mellom alle organisasjonsmedlemmene. Han studerer derimot ikke kulturen på de ansattes 

premisser, og hvordan de selv opplever kulturen, slik antropologien argumenterer for. Det var 

derfor fokus på de ansatte, men fortsatt med et blikk ovenfra og ned, og for å hjelpe ledelsen 

forstå kulturen. Kunda bryter med ledelsesperspektivet, og argumenterte for at kultur også 

måtte studeres gjennom de ansatte for å få et helhetlig og riktig bilde. Dette begrunnes med at 

Techs «kultur» var vellykket i ledelsens øyne, men synet gjenspeilet seg ikke blant de ansatte. 

Antropologien har lang tradisjon med feltarbeid hvor kultur studeres på de lokales premisser. 

Dette kan tenkes å ha formet Andersen og Hamadas syn på at organisasjonskultur skal 

studeres ved å plassere seg blant de ansatte. Ved kun å studere ledelsen vil man ifølge 

Hamada finne en ledelses subkultur, som ikke er gjeldende for hele organisasjonen. Gjennom 

å analysere de ulike perspektivene som blir benyttet, finner vi at management-teorien og 

antropologien er svært ulike.  

De tre analysene av kulturdefinisjonene har vist at synet på hva som anses for å være kultur, 

hvordan denne blir til, samt metoden man bør benytte for å finne den, varierer stort mellom 

særlig management-teorien og antropologien. Schein og Kunda er vanskelig å plassere innen 

en av de to retningene, ettersom de benytter elementer som sammenfaller delvis med både 

management-teori og antropologi. 

 

3.2 Kan organisasjonskultur styres? 

Analysen av kulturdefinisjoner har vist at det er stor variasjon i hvordan organisasjonskultur 

defineres, og hva som anses for å være kultur. Denne analysen er viktig for den videre 

drøftingen, ettersom synet på om et fenomen er kultur eller ikke, er avgjørende for synet på 

eventuelle styringsmuligheter. Analysen videre vil studere implikasjonene kulturforståelsen 

har for teoretikernes standpunkt i spørsmålet om bevisst kulturstyring.  

Styring av kultur 

Som vi har sett har management-teorien generert stor popularitet gjennom synet på kultur som 

en kontrollerbar variabel. Dette går ut på at de ansattes handlinger kan styres gjennom 

retningslinjer og verdier definert av ledelsen. En slik kulturforståelse kan derfor tenkes å være 



åpen for styring ovenfra. Dette begrunnes med at ettersom handlinger ansees for å være 

kultur, kan styring skje gjennom normativ kontroll eller rene strukturelle virkemidler. 

Eksempler kan være stillingsbeskrivelser, forventet atferd eller åpen kontorløsning for økt 

samhandling mellom de ansatte. Slike strukturelle virkemidler ble benyttet i Tech. Det førte til 

at de ansatte handlet i tråd med ledelsens ønsker, og dannet et felles handlingsmønster, til 

tross for at ikke alle tok til seg denne «kulturen» på et kognitivt nivå. Kulturstyring i Scheins 

teori går ut på å forme, eller utvikle, den eksisterende kulturen i en bestemt retning. Dette 

skiller seg fra management-teorien ved at ledelsen i mindre grad har anledning til å gjøre store 

endringer i kulturen. Ettersom de nye verdiene må være i tråd med gruppens oppfattelse av 

hva som er rett, er radikal endring vanskelig  kanskje umulig. En videre begrensning for 

kulturstyring i Scheins kulturforståelse er at handlinger ikke er kultur. Dette betyr at det er de 

ansattes grunnleggende antakelser som må styres ved et eventuelt kulturstyringsforsøk. For å 

problematisere dette kan vi trekke frem at det i kulturdefinisjonen legges vekt på en ubevisst 

dannelse av disse grunnleggende antakelsene.  

Andersen skiller seg markant fra management-teorien, og til dels Schein, i synet på 

kulturstyring. Dette begrunnes med at observerbare mønstre, hverken handlinger eller 

antakelser, kvalifiserer som kultur. Et av argumentene for at kultur ikke kan styres, er at en 

leder ikke kan kontrollere alt som skjer i organisasjonen, og dermed heller ikke kognitive 

aspekter på individnivå hvor kultur dannes. Denne kognitive kulturdannelsen er oftest 

ubevisst for den enkelte, og er derfor svært vanskelig for en utenforstående å forstå. Schein 

stiller seg i sterk kontrast til synet til Andersen, ved at en viktig forutsetning for kulturstyring 

nettopp er lederens evne til å forstå de ansattes tanker og følelser. Ifølge Andersen ville altså 

dette være for mye for lederen å ha kontroll på til å være gjennomførbart. Hamada vektlegger 

flere aspekters betydning for kultur gjennom et holistisk perspektiv. Det kan dermed tenkes at 

for å styre en organisasjonskultur må alle disse håndteres, noe som fremstår som en svært 

krevende, om ikke umulig, oppgave.  

Symbolsk makt 

Makt er viet lite oppmerksomhet i management-teorien og hos Schein. Kunda og Andersens 

henviser imidlertid til symbolsk makt, som gjør det interessant å undersøke om en slik makt 

kan anses som avgjørende for kulturstyring. Begge trekker på Bourdieus teori om symbolsk 

makt, som går ut på at enkelte har større anledning til å styre gjennom symbolsk og skjult 

makt enn andre. Denne makten naturaliseres gjennom det gitte, som usynliggjør den for den 

berørte. Ved å tolke Andersens argument om ledelsens maktlegitimering gjennom kultur, kan 



det tenkes at lederen rettferdiggjør styring ved å anse kulturendring som positivt for 

organisasjonen i sin helhet. Dette vil usynliggjøre maktbruken for ledelsen. Peters og 

Waterman ser på myke egenskaper ved bedriften som også vil gagne de ansatte. For eksempel 

de ansattes utvikling. Det kan dermed tenkes at denne makten, gjennom en følelse av å gjøre 

det rette, er usynlig for ledelsen. Deres ønske om å vise ledelsen at den beste måten å lede på 

er gjennom motivasjon heller enn manipulasjon, kan derimot tyde på at de i utgangspunktet 

ville vært skeptiske til kulturstyring gjennom symbolsk makt og normativ kontroll. Kunda 

finner at handlingsmønstre, og til dels tankemønstre, kan dannes gjennom symbolsk makt, 

gjennom studiet av Tech. Schein tar ikke for seg maktbegrepet i sin analyse, men hans teori 

om at lederen må gå dypt og finne elementer som ansees som «gitte», for så å anvende disse i 

sin kulturforming, har visse likheter med symbolsk makt. Det kan derfor argumenteres for at 

kulturstyring i Scheins tilfelle kan skje gjennom symbolsk makt. Dersom Kunda eller 

Andersen hadde studert de «utmerkede» bedriftene, ville de kulturelle aspektene Peters og 

Waterman trekker på kunne kobles til symbolsk makt og normativ kontroll. 

 

3.3 Hvor ulike er teoriene?  

Analysen ovenfor har tydeliggjort at det er et betydelig skille mellom management-teori og 

antropologi i synet på kultur. I det følgende vil jeg belyse hvor stort dette skillet i litteraturen 

er, og argumentere for at det bør benyttes en kontinuerlig overgang, heller enn et dikotomt 

skille, for å beskrive skillet i litteraturen om organisasjonskultur. Dette begrunnes med at 

Schein og Kunda er vanskelig å plassere innenfor en av polene, og dermed skaper en bro 

mellom management-teori og antropologiske tilnærminger til kultur. Schein åpner for å se på 

kultur som noe komplekst som kan være vanskelig å endre, spesielt dersom det har dannet seg 

grunnleggende antakelser. Det som gjør at han trekker mot «styringssiden» av skillet, er at 

han mener at ledelsen til en viss grad kan gå inn og oppmuntre til endringer nedenfra og opp, 

og dermed få til endring over tid. Kunda kommer frem til at ledelsen i Tech til en viss grad 

har oppnådd det de ønsket; et felles handlingsmønster blant medlemmene i organisasjonen. 

Denne fungerer derimot som normativ kontroll, heller enn kultur ifølge Kunda. Det kan være 

at Peters og Waterman ville definert dette som kultur og sett bort fra kontrollaspektene, så 

Kunda beveger seg derfor bort fra management-teorien. Bidragene til Schein og Kunda er 

hverken så management-orienterte som og Peters og Waterman, eller så antropologisk 

orienterte som Andersen og Hamada. Ideologisk plasserer de seg dermed et sted midt mellom 



de to. Dette fører til at et kontinuerlig skille i synet på litteratur er mer representativt for å 

beskrive standpunktene i den akademiske debatten om kulturstyring, enn et dikotomt skille. 

 

6.0 Konklusjon 

Som analysen har vist, er svaret på om organisasjonskultur kan styres ovenfra komplekst.  

Litteraturen presenterer forskjellige forståelser av kultur, samt synet på bevisst styring av den. 

Hvilke kulturdefinisjon studien baserer seg på er avgjørende for vurderingen av ledelsens 

styringsmuligheter. Det samme kan sies om man velger et ledelsesperspektiv, eller studerer 

gjennom de ansatte. De tidlige management-studienes kulturdefinisjon og kulturforståelse 

tillater dem å studere kultur gjennom ledelsen og de ansattes felles handlinger. Dersom slike 

handlemønstre er kultur, og denne kan styres gjennom eksempelvis strukturelle faktorer eller 

normativ kontroll, er konklusjonen at organisasjonskultur kan styres. Dette betyr at 

management-teoriens perspektiv anser kulturstyring ovenfra som mulig. 

Schein og Kunda finner en viss mulighet for kulturstyring. Schein argumenterer for en 

forming, heller enn radikal endring, av kulturen over tid. Kunda skriver om den vellykkede 

kulturstyringen i Tech. Tech har trolig likheter med Peters og Watermans utmerkede bedrifter, 

men Kunda inkluderer de ansattes perspektiv og finner kontroll heller enn kultur. Her ser vi at 

funnene skiller seg fra hverandre. Det antropologiske perspektivet, her representert ved 

Andersen, fokuserer på det kognitive hos de ansatte. Det er deres virkelighetsoppfatninger og 

meningsskaping som danner kultur. Disse er det ikke mulig for ledelsen å styre. 

Det er delte meninger om hva kultur er og om den kan styres, men var egentlig disse 

teoretikerne så uenige? Som analysen ovenfor illustrerer har valg av definisjon mye å si for 

hva man finner. Dersom alle hadde benyttet seg av samme definisjon, er det ikke gitt at de 

ville kommet frem til så forskjellige svar, til tross for deres ulike fagbakgrunn. Det er likevel 

verdt å poengtere at Peters og Watermans utgangspunkt var at de ikke ønsket en teori som var 

så kompleks, i søken etter det presise, at den ikke var anvendbar. Deres mål var å finne 

verktøy for ledelsen. I antropologien studeres kultur for kulturens del, og det holistiske, men 

komplekse perspektivet verdsettes. Deres motivasjon var ikke på å gi ledelsen verktøy eller 

kunnskap om kulturstyring. De to fagenes ulike bakgrunn kan dermed sies å være 

bestemmende for både valg av definisjon og metode. Dette er b for de store ulikhetene i synet 

på kulturstyring. Schein og Kunda bygger derimot en bro mellom den styrings-orienterte 



management-teorien og den fortolkende antropologien. Dette forsvarer bruken av et 

kontinuerlig skille, med antropologi og management-teori som ytterpunkter på en skala. 

Som det innledende sitatet fra PST viser, er organisasjonskultur fortsatt vesentlig for ledelse i 

dag. Ledere som skal omorganisere bør være bevisste på at organisasjonskultur og styring er 

mer komplekst enn enkelte bidrag i litteraturen isolert sett kan gi inntrykk av. Ved å sette de 

ulike perspektivene på kulturstyring opp mot hverandre har vi sett at de varierer over et stort 

spenn, fra kultur som et verktøy for ledelsen, til kultur som noe komplekst uhåndterbart. 

Felles for alle studiene er at viktigheten av å vite at organisasjonskultur eksisterer. Vi kan 

dermed konkludere med at det er viktig å være oppmerksom på tilstedeværelsen av 

organisasjonskulturen i sin bedrift, enten den kan styres ovenfra eller ikke.  
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