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Implementering af 

Formulér kerneopgaven i 6 trin

Find materiale frem
Find alt frem, der beskriver jeres virksomheds opgaver, herunder  
beskrivelser af kerneopgaven, visioner, strategier, værdier, leveregler osv.

Læs materialet
Gennemlæs materialet og placer det på et bord eller gulv spredt ud.

Grovsortér materialet

Lav nu første grove  inddeling af alle elementerne, så de følger 
nedenstående opbygning:

• Virksomhedens rene opgave, hvad enten det er et fysisk produkt, 
ydelser eller udvikling

• De elementer, som sikrer løsningen af opgaven, herunder job- 
beskrivelser, organisationens opbygning, samarbejde på tværs 
af afdelinger, ledelsesgrundlag, politikker, retningslinjer

• De værdier eller leveregler, der beskriver, hvordan I ønsker at 
samarbejde og være sammen, og hvordan I forholder jer til 
kunder og samarbejdspartnere

• Jeres  vision eller strategi, der beskriver, hvordan I ønsker at 
udvikle virksomheden

Yderligere opmærksomhed
Efter første grove opdeling vil I måske opleve, at visse elementer er 
svære at placere, fordi de indeholder mere end ét aspekt. Her kom-
mer det centrale ind. Core Culture arbejder med at sikre kontrol og 
klar forventningsafstemning.

Kontrol og klar forventningsafstemning sker kun, hvis vi får en klar 
prioritering. Derfor skal I nu fin-inddele alle elementerne efter samme 
princip for at skabe tydelighed og få en forståelse for, hvor I kan styrke 
arbejdsfællesskabet i forhold til kerneydelserne. Dermed kan I 
i højere grad kontrollere, hvad der påvirker kerneopgaven. 
Sidegevinsten er, at der skabes bedre trivsel.
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Formuler kerneopgaven
Med udgangspunkt i ovenstående skal I snakke jer frem til, hvordan 
kerneopgaven skal lyde. Husk at den skal kunne rumme alle opgaver i 
virksomheden og give mening for medarbejderne – også i støttefunk-
tionerne. Den må gerne være enkel og kort og gerne indeholde 
et aktivt udsagnsord.

Valider kerneopgaven 
Det er meget forskelligt, hvordan det er bedst at trykprøve den ny- 
formulerede kerneopgave. For nogen vil det være essentielt at få hele 
ledelsen med og lave en proces med dem. For andre giver det mere 
mening at afprøve forskellige ord i medarbejdergruppen.

Vær opmærksom på ikke at åbne for en lang snak om, hvad medar-
bejderne synes om kerneopgaven. Spørg i stedet mere konkret: 
Kan du se, hvordan dine arbejdsopgaver bidrager til at løse vores 
fælles kerneopgave?

Noter:
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