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Sammanfattning
Partena Industries är ett gammalt tillverkningsföretag som under senare år genomgått omvälvande

förändringar i ett försök att hänga med i en allt globalare utveckling. Förändringar som att företaget
har slagits ihop med en finsk konkurrent samt att organisationsstrukturen förändrats.

Syftet med uppsatsen är att fånga den interna bilden av den nya organisationen efter dessa
genomgripande förändringar.

Grunden för bilden lades genom kvalitativa intervjuer med anställda inom organisationen. För att
kunna analysera intervjuerna behövdes ett redskap i olika teoretiska begrepp som har inneburit att

organisationen satts i olika perspektiv och den interna bilden har utkristalliserats.
Organisationskultur, kommunikation och förändring är begrepp som ökat min förståelse för

Partena Industries.

Ett konkurrens- och vinsttänkande har fötts i organisationen vilket gör att helheten missas.
Samtidigt råder det en förvirring eftersom ledningens mål med förändringarna inte kommunicerats

vilket i sig har bidragit till ett motstånd. Genom den sociologiska kameralinsen har jag sett
svårigheter att samarbeta beroende av både organisationskulturer och nationella kulturer samt den

nya organisationsstrukturen som försvårar kommunikationen i Partena Industries.
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1 INLEDNING

Partena Industries är ett tillverkningsföretag inom hanteringsindustrin med truckar som ursprunglig
produkt. 1 Partenas historia börjar i mitten av 1900-talet i Smålands mörka skogar i den lilla byn
Karlshult. Som många andra företag i Småland startar en man ensam upp verksamheten i sin
smedja. Skogsaverkning var under denna tid en stor näringsgren och sågverken hade ett desperat
behov av maskiner som kunde flytta massved och det färdiga virket. Redan på denna tid var det
kundens behov som kom att styra verksamheten, ett tankesätt som än idag genomsyrar Partena.
Trucktillverkningen i smedjan började som ett hantverk vilket även det har satt sina spår i
företaget. Kvalitet är något som Partena genomgående har satsat på och det mänskliga hantverket
går numera hand i hand med högteknologi. Produktionen i smedjan utökades snabbt och redan
efter ett tiotal år hade de första truckarna exporterats. Produktionen i Karlshult kom sedan att
expanderas och en fabrik byggdes i den medelstora staden Sjöby. De gamla fabrikerna från
Karlshult och Sjöby är idag fortfarande verksamma och utgör två viktiga grundstenar för Partena.

Den första truckens standard var hög på 50-talet vilken genom sin banbrytning lade grunden för
dagens Partena. Ett företag som numera till stor del lever på sitt goda rykte och sin stora erfarenhet
i branschen. Det finns en gedigen tradition inom Partena vad det gäller deras produkter och de är
idag marknadsledande inom flera av världens kontinenter.

För att hänga med i världskonkurrensen och för att behålla sin ställning samt sitt goda rykte har
Partena genomgått en hel del förändringar. Ett faktum som har krävt förändringar är att Partena
återfinns mitt i Småland och därmed inte befinner sig i kommunikations nätets centrum. Det har
varit svårt och kostsamt att enbart ha verksamheten i Karlshult och Sjöby eftersom det är relativt
komplicerat samt tidskrävande att ta sig dit via tåg och flyg. I en värld där tid är pengar har Partena
tvingats följa med i utvecklingen och förändringarna.

Partenas största konkurrent sedan gamla tider är ett finskt företag med en liknande historia. De två
företagen har följts åt i utveckling och för några år sedan korsades deras väg mer än vad det gäller
konkurrens. Det finska företaget hade blivit uppköpt av en stor finsk koncern som även köpt stora
andelar aktier i Partena. När den finska koncernen slutligen köpt upp både det finska företaget och
Partena slogs de samman för att bli än mer starkare på världsmarknaden. Partena ansågs ha det
starkaste samt mest välkända varumärket och hela organisationen kom därför att heta Partena
Industries. Det ursprungliga Partena på den svenska sidan befann sig nu i en situation där de skulle
samarbeta och utvecklas tillsammans med sin genom åren värsta konkurrent.

Företaget kan förstås och vad som har fört organisationen dit den befinner sig idag genom att sätta
Partena Industries i ett sammanhang, en kontext. Samhälleliga förändringar har påverkar

                                           
1 Orts-, person- och företagsnamn är fingerade
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organisationen i olika riktningar vilket lett till utveckling. För att ett relativt litet företag som
Partena ska ha kunnat överleva har det krävts vissa förändringar. Förändringar som inte
uppkommit inom organisationen utan som varit påtryckningar från världen utanför, omgivningen.
Enligt Bauman finns det ett tvingande öde för världen. En process som är oåterkallelig och som har
sin påverkan på alla människor, globaliseringen. ”’Globalization’ is not about what we all, or at
least the most resourceful and enterprising among us, wish or hope to do. It is about what is
happening to us” (Bauman, 1998, s.60).

Castells förklarar globaliseringen som förändringar av världen genom de välbärgades
påtryckningar, teknologi och makt, vilket påverkar produktionskapaciten, den kulturella
kreativiteten och vår möjlighet att kommunicera med varandra. (2000) Som namnet antyder är
globaliseringen en strömning som innebär att individer och organisationer tvingas eller vill bli mer
globala. Den nationella staten får allt mindre betydelse för både företag och individer i en värld
som har underlättat rörelser över gränserna. Möjligheterna att förflytta sig med olika
transportmedel har blivit otaliga och med små tidsmässiga insatser kan en person befinna sig på
andra sidan jordklotet. Teknologin med kommunikation via datorer, elektronisk post och internet,
har bidragit till att människor världen över kan kommunicera med varandra och därmed även göra
affärer (Bauman, 1998).

I en värld som ständigt förändras är det i princip en omöjlighet att vara statisk. (Bauman, 1998)
Partena befinner sig i denna värld som kräver förändringarna för att hänga med och överleva. Det
hade inte fungerat att behålla endast kundkretsarna inom Sverige. Produktionen hade snart varit
mättad och Partena var tidigt ute med att exportera. Med kunder runtom i världen hade det inte
heller fungerat med endast fabrik och kontor i Småland, utan återförsäljare och dotterbolag finns
nu i varje världsdel. Globaliseringen har bidragit genom den elektroniska kommunikationen till att
Partena kunnat behålla sina gamla fabriker och kontor. Om tekniken inte fortskridit i samma takt
som förändringarna i övrigt hade Partena tvingats flytta eller lägga ner.

Förändringar i sig kan verka skrämmande även när det är enligt ens egen vilja. En förändring som
tvingas på en är säkert än mer framkallande av rädsla. Förändringar med globaliseringen är enligt
Bauman tvingande och kan inte hindras. Personerna inom Partena märker av denna tvingande
process och många inom företaget har varit med under lång tid och sett påverkningarna från
samhälleliga processer. Partena har blivit uppköpt av ett en stor finsk koncern. Företaget kan alltså
inte sägas vara svenskt längre. Partena har slagits ihop med sin värsta finska konkurrent vilket
innebär ett hot. Personerna inom företaget tvingas att arbeta allt mer internationellt och
koncernspråket är numera engelska. Partena har delats upp i olika affärssegment med
specialisering mot olika kunder vilket har inneburit nya samarbetspartners.

Jag är mycket intresserad av frågor kring organisationer och uppsatsen är ett led i min utbildning
till personalvetare. Sommaren 2000 hade jag ferieanställning på Partena Industries
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personalavdelning  och erbjöds som en del i mitt arbete att genomföra en personalundersökning
kring organisationens funktion. Undersökningen, genom kvalitativa intervjuer, skulle ge feedback
från personer med högre ansvarsställning för att framförallt VD:n skulle få en uppfattning av de
anställdas bild av  organisationens nuvarande form. Jag samlade in materialet och sammanställde
det till en rapport som presenterades för VD:n. Syftet med rapporten var att fånga de anställdas bild
av organisationen vilket inte riktigt uppnåddes. Rapporten i sig var mycket teknisk samt på en
organisationell nivå och berörde endast kort de anställdas uppfattning. Den var endast på fem sidor
och gav på intet sätt mitt material rättvisa. Den här uppsatsen får därmed ses som ett försök att
faktiskt använda materialet till sitt fullo.

Frågeställningen som jag arbetat efter både vid rapporten och denna uppsats är ” Hur fungerar
organisationen efter flera omvälvande förändringar?”. Framförallt är det sammanslagningen
mellan den svenska och finska företagen samt en organisationsförändring till affärssegment som
fokus legat på.

Syftet med denna uppsats är som med rapporten att fånga den interna bilden av den nya
organisationen efter omvälvande förändringar. För att kunna se denna bild krävdes att hela
organisationen sågs i en historia och i ett sammanhang. Dessutom krävdes en mer djupgående
analys av vad intervjupersonerna berättade varifrån jag har kunnat gå vidare och föra ett mer
teoretisk resonemang. Följden av att allt material kom att användas till min uppsats blev även att
det föddes en hel del reflektioner kring materialinsamlandet. Skillnaden mellan den första
rapporten och denna uppsats är med andra ord ganska stor. De sociologiska glasögonen fanns inte
riktigt med under arbetet med rapporten. Nu har de dock satts på jag har erhållit en mer fullständig
förståelse för den interna bilden och vill härmed förmedla denna bild till er.

2 Presentation av Partena

Organisationsförändringarna i sig har inneburit en ny organisationsstruktur som ligger till grund för
den nya bild av organisationen som de anställda innehar. För att förstå Partena krävs att företaget
får en övergripande presentation eftersom mycket av mitt resonemang kan härledas till hur
organisationen är uppbyggd.

2.1 Organisationsförändring till affärssegment
För att överhuvudtaget kunna koordinera de svenska och finska verksamheterna krävdes en del
omvälvande förändringar där den största var en organisationsförändring till affärssegment. Hösten
1999 genomfördes en övergripande omdaning i organisationen då Partena tog ett stort steg från att
ha varit produktlinjeinriktat till att delas upp i affärssegment. Verksamheten delades upp i fyra
mindre segment beroende på vilka produkter de främst kommit att inrikta sig på. De fyra
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affärssegmenten blev Partena Container Handling (PCH), Partena Industrial Systems (PIS), Partena
Trailer Logistics (PTL) och Partena Solutions (PS).2

Intentionen från koncernledningen med affärssegmenten var att de skulle kunna fungera som fyra
fristående och självständiga företag. Segmenten delades upp efter vilken kundmarknad de hade för
att på bästa sätt kunna möta kundens specifika behov. Diversiteten mellan kunderna kräver en
uppdelning av produkter i olika enheter för att kunna hålla nära och samarbetsvänliga
kundrelationer. Uppdelning skulle verka för en tätare samt närmre kontakt med kunden och
affärssegmenten skulle i och med kundbaseringen kunna fokusera sin verksamhet mot vissa
kundmarknader och på så vis nå en tydligare koncentration. Detta medför att respektive segment
idag har uppnått en specialisering inom sin gebit och gentemot sina kunder som har lett till att
konkurrenskraften har kunnat ökas.

Affärssegmenten är fyra, oberoende av varandra, enheter som varje månad redovisar sitt resultat i
en ekonomisk mätning. Intentionen med denna mätning var att det skulle leda till en ökad
konkurrenskraft eftersom segmenten skulle fokusera på sitt eget resultat. Mätningen innebär
dessutom att segmenten kontrolleras och jämförs inbördes.

Tre av de nya affärssegmenten handhar hanteringsutrustning medan det fjärde är inriktat på
lösningar som skapar mervärde för kunden. Partenas kunder är såväl regionala som globala och de
har numera satts i fokus inom organisationen. Relationen mellan kunden och Partena är först och
främst viktig för att företaget skall kunna ge service med hög kvalitet samt för att utvecklingen av
produkter och verksamheter skall bli så bra som möjligt.

 

 Partena Industries 

Partena Container 
Handling

Partena Industrial System Partena SolutionPartena Trailer Logistics
PCH PIS PTL PS

Figur 2.1 De fyra affärssegmenten inom Partena Industries

2.2 Organisationsstruktur
Partena har som sagt en lång tradition bakom sig och företaget har i grunden en klassisk hierarisk
organisationsstruktur som visserligen har mjukats upp med åren men som till stor del består. Titlar
såsom direktör, chef och förman lever kvar och används flitigt i organisationen. Den hierakiska
ordningen har i och med sammanslagningen med det finska företaget inte mjukats upp utan snarare
tydliggjorts än mer. Partena har för närvarande en finsk VD som tillsammans med nio personer i
koncernledningen genomförde organisationsförändringen till affärssegment. Majoriteten av
personerna i dessa högre positioner är finländare något som uppmärksammats på den svenska sidan
och omtalas som en negativ faktor för verksamheten i Sverige.

                                           
2 Information om Partena hämtad från XX Årsrapport 1999
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Var och en av affärssegmenten har en övergripande chef och en gruppledning. Inom Partena
Industrial Systems och Partena Trailer Logistics består gruppledningen av marknadschef,
personalchef, produktutvecklingsschef, inköpschef och ekonomichef.

  

Affärssegment

Chef

Inköpschef Marknadschef Produktchef Personalchef Ekonomichef

Figur 2.2 Organisationsschema för PIS och PTL

2.2.1 Partena Industrial System (PIS)
Redan för flera år sedan skedde en uppdelning mellan de två urspungliga verksamheterna Karlshult
och Sjöby där de förstnämnda kom att koncentrera sig på det tunga sortimentet och Sjöby på det
lätta. Kvar i Sjöby finns alltså numera den verksamhet som riktar in sig på det lätta sortimentet, det
vill säga de truckar som bara lyfter upp till 18 ton, och som nu heter Partena Industrial Systems.
Sjöby har alltid räknats som huvudkontoret inom Partena och det är här de gemensamma
funktionerna som personal, ekonomi och växel återfinns. Det var således i Sjöby som jag
tillbringade mina sommarferieveckor.

Partena i Sjöby har sedan länge varit ett av de tongivande företagen i staden och kommuninvånarna
har sett deras inblandning i framförallt idrottsammanhang med sponsring och jippon. Under början
av nittiotalet tvingades Partena som många andra industrier att varsla samt säga upp en stor andel
anställda och det rådde en allmän negativ trend. Som nu i och med nytt ägarskap och förändringar
har vänts till något positivt och framtiden ser för närvarande stabil ut.

Partena har tidigare inte behövt genomgå så många förändringar och de anställda har kunnat arbeta
ihop på samma ställe under en lång tid och har inte sällan blivit ett sammansvetsat gäng. Dessutom
är Sjöby en liten stad som många stannar kvar i och arbetskamraterna har varit alltifrån gamla
skolkamrater till grannar och vänner. Som traditionen bjuder inom företaget har många anställda
startat på golvet och sedan kunnat arbeta sig upp. Partena är ett således ett företag som har relativt
liten omsättning i sin personal och under mitt feriearbete fick jag möjlighet att träffa några av
Partenas tidigare anställda som numera är pensionerade. De gav uttryck för att de månar om
företaget och om de som varit deras följeslagare i arbetslivet under flera år, en känsla och anda som
även lyser igenom hos de intervjupersoner som kommer från Sjöby och som varit länge inom
Partena. Denna anda är dessutom omtalad av andra intervjupersoner och den nämns som något som
bör bevaras inom verksamheten.

2.2.2 Partena Trailer Logistics (PTL)
Partena Trailer Logistics är placerat i USA och handhar inte de traditionella Partena truckarna utan
två amerikanska varianter som inte lyfter på höjden utan drar på längden. PTL är relativt
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självgående och samarbetet med de svensk/finska segmenten försvåras av faktorer som tidszoner
och avstånd. Jag kommer inte att beröra verksamheten i PTL nämnvärt eftersom min uppfattning
om detta segment inte är tillräckligt god för att kunna dra några slutsatser om det.

2.2.3 Partena Container Handling (PCH)
Karlshult är ett litet samhälle där Partena Industries utgör den största arbetsgivaren. Jag har själv
bott i närheten av Karlshult som liten och gick i småskolan där. Jag minns tydligt en gång när
Partena lanserade en truck, som på den tiden var sensationell, och alla barn vars föräldrar arbetade
på Partena hade t-shirts med tryck av trucken. Det var ett enormt ståhej och det ägnades en hel dag
i samhället till provkörning och så vidare. Vi barn som inte hade föräldrar anställda på Partena var
mycket avundsjuka för att vi inte kunde få var med om lanseringen i lika hög grad. Detta
barndomsminne speglar en stor del av hur det är i Karlshult och hur viktigt det är för samhället
med Partena.

Vid intervjuerna i Karlshult märks det hur väl personalen känner varandra och hur
sammansvetsade de är. De lämnar nästintill exakt samma svar på mina frågor endast med variation
kring att de arbetar inom olika områden. Det märks att de har diskuterat saker och ting sinsemellan
och de innehar en speciell diskurs kring sin situation i Partena. Om möjligt är enheten i Karlshult
än mer sammansvetsat än Sjöby enheten. Karlshults läge, en bra bit från närmaste stad Sjöby, har
gjort det ganska isolerat och även här är det många människor som blir kvar men inte så många
som flyttar in. Inte sällan arbetar hela familjer inom företaget såväl mannen som frun och barnen.

PCH i Karlshult har nyligen rott i hamn en stororder från USA och trycket på fabriken är hårt. PCH
i Karlshult är för tillfället mycket vinstgivande och det råder en stor positiv anda kring själva
enheten. Bland annat har olika ordrar medfört ett stort antal nyanställningar, över 90 nyanställda på
ett halvår, vilket även gynnar samhället i stort.

Partena Container Handler har en något annorlunda struktur på sin organisation beroende på att det
är uppdelat i två olika enheter, en i Karlshult i Sverige och en i Limmye, Finland. Den
övergripande chefen för PCH är placerad i Finland medan Karlshult har en platschef. PCH
organisationsschema är ganska avancerat och jag kommer att förklara situationen inom detta
segment närmre i analysen.

PCH Karlshult PCH Limmye

Övergripande chef

AL

Personalchef

Gruppledning

Övergripande chef

Marknadschef KonstruktionschefPlatschef

Produktionschef Figur 2.3 Partena Container
Handlings organisationsschema med den speciella enheten Advanced Logistics.

2.2.4 Partena Solutions (PS)
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Partena Solutions är det nytillkomna segmentet som inte har någon vidare tradition bakom sig och
befinner sig ännu i en uppstartningsfas. Solutions är det segment som har flest nytillkommen
personal och det känns mer nyskapande samt utvecklingsbart än de tre föregående. Partena
Solutions skall fungera som en brygga mellan de tre andra affärssegmenten och servera kompletta
lösningar från alla affärssegmenten till kunderna. Eftersom PS är så pass nytt är deras
ansvarsområden ännu inte klart definierade och det råder en viss förvirring i organisationen om vad
som Solutions egentligen skall handha, något som även avspeglas i en förvirring hos de anställda
inom detta segment.

Förväntningarna på Solutions är dock stort och det framhålls inom företaget vikten av ett segment
som detta. Enligt ledningen på Partena styrs tillväxten inom branschen av förmågan att erbjuda
produkter och tjänster som ger kunden ett mervärde.

För att kunna ta hand om relationerna till Partenas nyckelkunder har så kallade ”key account
managers” införts. Deras uppgift blir att koncentrera sig på ett visst antal specifika kunder för att
utöver den vanlig kundservicen ser till att samarbetet blir givande för båda parter.

PS ansvarar för kundvården runtom i världen och har verksamheter både i Sverige och Finland. PS
har en övergripande chef men är sedan uppdelat i tre olika områden: Service, Reservdelar och Fleet
management med respektive chefer och underordnade. Huvuddelen av de högre cheferna återfinns
mestadels av tiden i Limmye.

                   

PS Sjöby PS Limmye

Övergripande chef

Gruppledning Gruppledning
Figur 2.4 Partena Solutions organisationsschema

2.2.5 Säljbolag och andra enheter
Förutom de ovan beskrivna affärssegmenten består koncernen av olika dotterbolag, såsom
säljbolagen. Säljbolagen är återförsäljare av de olika Partena produkterna och handhar även service
och underhåll. De är självgående enheter och finns runtom i världen, minst ett i varje världsdel
förutom Afrika. Säljbolagen inom Partena har en lång tradition bakom sig då de har varit Partenas
ansikte utåt mot kunderna i världen sedan länge. Inom det finska företaget fanns inte samma
struktur med säljbolag utan här löstes försäljningen av olika agenter. Det råder en viss ovisshet i
säljbolagen om deras fortsatta existens med tanke på att ledningen till större delen består av
finländare och att de är mer inriktade mot försäljning med agenter. I nuläget har dock Partena valt
att fortsätta med säljbolagen och de har en viktigt uppgift i att förmedla kundernas tankar om
Partena tillbaka till organisationen.
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Förutom säljbolagen finns särkilda enskilda enheter såsom komponentfabrik, hyttfabrik och
Advanced Logistic (AL). Komponentfabriken och hyttfabriken finns båda i Finland medan AL
återfinns i anslutning till PCH i Karlshult. Dessa enheter har verksamheter som riktar in sig på
vissa speciella kunders behov och i AL:s fall rör sig om kunder inom militärt försvar.

3 METOD

Vid tiden för datainsamlingen befann jag mig inom organisationen och undersökningen var ett
beställningsjobb från personaldirektören. Att som forskare vara medverkande i ett system och
samtidigt försöka behålla sina objektiva glasögon är som jag upptäckt inte alltid den enklaste
uppgift. Någonstans på vägen med materialinsamladet känns det som om jag har förlorat mitt
vetenskapliga metodtänkande. Metoddiskussionen blir därmed en ansats att försöka återupprätta
detta tänkande kring metod som för mig tidigare varit självklar vid sociologiska arbeten. Genom att
förklara tillvägagångsätt vid materialinsamlingen vill jag även ge läsaren en inblick i mitt arbete
och intentionen är dessutom att utvärdera den kvalitativa metodens fördelar och nackdelar i just det
här fallet.

3.1 Feriearbetaren och forskaren
Förutsättningarna vid materialinsamlandet har inneburit att jag har befunnit mig i främst två olika
roller. För första gången i mitt liv skulle jag få praktisera mina inlärda kunskaper från universitet
ute i verkligheten. Detta skulle jag dessutom få möjligheten att göra i ett område som jag under
flera år siktat på att få arbeta inom, nämligen personal. Jag har haft sommarjobb tidigare men inte
något som befunnit sig inom området för min utbildning. Med detta i åtanke kan ni bara föreställa
er hur motiverad och ambitiös jag var inför mitt feriearbete. Det tog bara en vecka innan
personaldirektören bad mig om hjälp att samla in materialet till en undersökning som dessutom
skulle redovisas för VD:n. För en karriärrist som mig själv var detta ett mycket utmanande och
spännande steg att ta. Arbetet med materialinsamlingen och rapporten kan minst sägas
genomsyrades av en vilja att göra mitt bästa och att göra ett gott intryck. Den som jag främst ville
imponera på var personaldirektören eftersom han hade position att kunna ge mig ytterligare jobb.

Undersökningen lades över på mig och jag skulle utföra intervjuguider, intervjuer och rapporten
efter eget bevåg. Givetvis använde jag de kunskaper, om hur undersökningar av det här slaget skall
gå till, som jag tillägnat mig som student. Jag utnyttjade mitt metodtänkande men i mångt och
mycket lät jag dessutom mig ledas i arbetet av personer med mer erfarenhet inom organisationen.
Rollen som forskare vid materialinsamlandet fick minst sagt ge vika för rollen som feriearbetare
men jag har i efterhand försökt belysa även denna roll och vad jag vunnit/förlorat genom att till
huvuddel endast vara feriearbetaren.

I denna diskussion om roller är det även av vikt att klargöra att under tiden för materialinsamlandet
var jag endast inställd på att vara feriearbetaren och det var först emot slutet av undersökningen
som jag på allvar började fundera på att använda materialet till en uppsats inom sociologi. Det som
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följer av detta är att det inte är förvånande att jag aldrig försökte inta någon forskarroll. Trots detta
faktum har det dock väckts frågetecken i efterhand om varför det var så svårt att stå på sig och
hålla fast vid det som jag lärt mig inom den vetenskapliga metoden.

Under tiden för materialinsamlingen hade jag således siktet inställt på att redovisa resultatet för
VD:n. Jag fick instruktioner om att rapporten borde vara cirka fem sidor text. Det finns en väl
citerad mening inom sociologin i Lund som snart verkar vara ett vedertaget begrepp ”att inte
klydda till det”. Den har sitt ursprung ur en magisteruppsats där en student erhöll denna mening
som en instruktion på att en utvärdering skulle vara kortfattad och lättförståelig. Det fanns således
inte utrymme för några vidare vetenskapliga diskussioner  (Holmström, 1999). Denna mening kan
även användas på min undersökning. Jag skulle redovisa vad 44 personer sagt om organisationen
på fem sidor. De flesta som någonsin arbetat med intervjuer vet att det är nästintill en omöjlighet
att ett så pass stort material kan göras rättvisa på fem skrivna sidor. Framförallt var det inte tal om
att redovisa bakgrundsförståelse, metod eller relevant teori. Visst fick jag ihop en del intressanta
områden till en analys och rapporteringen gick bra men materialet var på intet sätt färdigarbetat
eller genomarbetat.

3.2 Presentationen av undersökningen för intervjupersonerna
I ett inledande mail (bilaga 1) poängterades att jag var en utomstående och oberoende person som
skulle behandla allt material strikt konfidentiellt och detta faktum togs upp ytterligare en gång
under inledningen av respektive intervju.  Jag var en student från Lund som på egen hand skulle
genomföra undersökningen och redovisa den för VD:n. Genom detta utnyttjas fördelarna med att
det är en extern person som utför intervjuerna och samtidigt kontrollerades det mesta jag gjorde
och undersökningen styrdes i många avseenden. Personaldirektören kan på så sätt sägas ”slå två
flugor i en smäll”. Intervjupersonerna lurades att tro att jag endast var en student som skulle göra
en undersökning med tillhörande rapport vilket torde leda till att de var mer öppenhjärliga än om
han själv hade intervjuat dem. Samtidigt hade personaldirektören kontrollen över vilka som
intervjuades och kunde styra undersökningen i en viss riktning.

Det inledande mailet undertecknades av personaldirektören. En fördel med detta är att det säkert
medverkade till att intervjupersonerna tog undersökningen seriöst och därmed var villiga att
intervjuas. Visst kan det också påverka negativt genom att intervjupersonerna kände sig tvingade
att ställa upp eftersom undersökningen kom från högre ort. Dock fick jag och undersökningen i sig
ett övervägande mycket positivt mottagande av intervjupersonerna.
Det inledande mailet skickades till var och en personligen istället för att skickas över en mängd e-
mailadresser. Detta främst för att intervjupersonerna inte skulle få tillgång till vilka andra
intervjupersoner som ingick i undersökningen. Några intervjupersoner har frågat vilka det är som
intervjuas och jag har förklarat generellt att intervjupersoner kommer från gruppledningar,
koncernledning och säljbolagens VD:s. Säkerligen var intervjupersonerna inom de olika
affärssegmenten medvetna om vilka det var som intervjuades, eftersom medlemmarna inom
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respektive segment verkar känna varandra väl, men det blev inte lika uppenbart som genom ett
gemensamt distribuerat mail.

3.3 Valet av kvalitativ metod
Redan vid ett inledande skeede av arbetet med undersökningen befann jag mig i en förvirrande
situation. Personaldirektören och VD:n hade kommit överrens om att jag skulle använda mig av
intervjuer, vilket jag på intet sätt hade något emot eftersom det är en metod som jag kommit att bli
väl förtrogen med genom studier i sociologi och pedagogik. Dock ringer detta illa med att
materialet helst skulle redovisas i tabeller och diagram. För mig ger den kvalitativa metoden
kvalitativa redovisningsmöjligheter medan den kvantitiva metoden främst öppnar dörrar för att
redovisa i tabeller och diagram. Redan här lät jag mig styras och tänkte optimistiskt att det ordnar
sig säkert.

Att använda sig av den kvalitativa metoden ger, vilket namnet antyder, en insamling av material
som är relativt småskalig men informationsrikt. Jag bjöds således möjligheten att genomföra en
kvalitativ fallstudie där vissa utvalda representanter fick chansen att ge sina subjektiva åsikter
kring ett antal viktiga områden inom den specifika organisationen. Detta för att jag skulle kunna
fånga dessa personers tankar och funderingar kring organisationsförändringens verkningar. Genom
djupgående tematiserade intervjuer ville jag få en såväl bred som djup bild av vad
intervjupersonerna ansåg om den nuvarande organisationens funktion. En enkätundersökning
skulle kunna gett ett material som lättare var statiskiskt användbart men som Svenning (1996)
poängterar så karaktäriseras enkätundersökningar av en fast struktur där lite utrymme ges för
personliga åsikter och värderingar, något som jag ville fånga med undersökningen.

Strukturering av en intervju bestäms av vilket utrymme till olika svarsalternativ som lämnas.
Genom en helt strukturerad intervju ges litet utrymme att svara och det går att förutsäga vilka
svarsalternativ som är möjliga (Patel & Davidsson, 1991). Intervjufrågorna i den här
undersökningen är till stor del strukturerade, det vill säga är utformade så att svarsalternativen är
begränsad. Dock fanns det även utrymme för intervjupersonen att vidareutveckla sina resonemang
och de tilläts  införande av olika relaterande sammanhang.

Struktureringen gjordes till stor del med tanke på att materialet skulle redovisas i kortfattad version
för VD:n på företaget. Linjen mellan kvalitativa och kvantativa metoder och deras skilda sätt att
redovisas på måste kanske inte vara knivskarp och jag gjorde ett försök att utforma frågorna så att
de skulle kunna redovisas i en tabell eller ett diagram. De strukturerade frågorna liknar enkätfrågor
och kodas lättare än jämförelsevis ostrukturerade, öppna frågor, till kvantitativa
redovisningsmetoder såsom tabeller. När jag utformade frågorna hade jag kvantitativa
svarsaltenativ i bakhuvudet. Vid vissa frågor hade jag svarsalternativ som tillfredsställande eller
icke tillfredsställande i åtanke eller endast ja och nej. Vi andra frågor som fråga fyra ”Är du positiv



12

eller negativ till den genomförda organisationsförändringen”, i intervjuguiden (se bilaga 2) kan
svaren omvandlas till:

* Mycket positiv
* Positiv
* Varken eller
* Negativ
* Mycket negativ

En av anledningarna till att personaldirektören och VD:n ville att undersökningen skulle
genomföras med intervjuer var att 1998 genomfördes en stor enkätundersökning på Partena, av ett
oberoende analysföretag där samtliga inom koncernen medverkade, vilket inte gav de djupgående
resultat de hoppats på. Enkätundersökningen var dessutom väldigt kostsam. En av anledningarna
till att jag erbjöds att genomföra undersökningen var att följa upp de resultat som
enkätundersökningen gett och se om det skett några förändringar i de anställdas bild av
organisationen. Den ekonomiska aspekten var säkerligen ytterligare ett skäl till att jag erbjöds
möjligheten att genomföra undersökningen, eftersom jag var betydligt mindre kostsam med min
blygsamma lön.

3.4 Intervjupersonerna
Sammanlagt har jag genomfört 44 intervjuer med personer från gruppledningar inom alla
affärssegmenten, koncernledningen, VD:s för säljbolag samt förtroendemän inom facket. Ett stort
urval med 44 intervjuer innebär att det är relativt stora skillnader mellan intervjupersonernas
personligheter och variation i hur informationsrika de var och så vidare. Intervjutiden varierade
från en och en halv timme till en halvtimme men de flesta intervjuerna varade i runt 45 minuter.
Nio intervjuer utfördes på koncernledningen vilket vara alla representanter förutom VD:n själv.
Inom  vardera PCH i Karlshult, PIS och PS intervjuades fem gruppledningsmedlemmar och inom
PCH i Limmye återfinns nio intervjupersoner, varav två var förtroendemän från facket. PTL i USA
har sex representanter med i undersökningen och de fem säljbolags VD:s som intervjuats kommer
från Sverige, Norge, Frankrike, Österrike och Hong Kong. Således genomfördes 16 intervjuer på
engelska samt två med svensk/engelsk tolk.

Intervjupersonerna var relativt lätta att få kontakt med och de flesta visade intresse för att
medverka i undersökningen. Att VD:n visar intresse för vad som händer i organisationen är säkert
värdefullt i sig. En positiv aspekt med en undersökning av det här slaget kan bli att de områden
som anses problematiska åtgärdas eller att det som fungerar kan underhållas eller utökas.

En nackdel med det faktum att undersökningen är beställd av VD:n är att öppenheten och
villigheten att avslöja interna problem och frågor jämfört med om materialet endast skulle
användas för en uppsats vid ett universitet kanske blir lägre. VD:n skulle ju trots allt få tillgång till
redovisningen av undersökningen men majoritet av intervjupersonerna välkomnade detta då de
ville att deras åsikt skulle nå fram till honom. Flera av de mer känsliga ämnena i undersökningen



13

som intervjupersonerna berörde hade de redan tagit upp med VD:n själva och undersökningen blev
ett sätt för dem att ytterligare understryka sin ståndpunkt.

Eftersom undersökningen var beställd fick jag namnen på intervjupersonerna från
personaldirektören. Enligt Holme och Solvang bör urvalet inte vara slumpmässigt och hänsyn skall
tas till intervjupersonernas representativitet samt att det är viktigt för undersökningens relevans att
intervjupersonerna är väl förtrogna med det fenomen som skall studeras. (1997) Under de
inledande diskussionerna kring vilka som skulle intervjuas, ville jag ha chefer på mellannivå. Dock
efter ett samtal mellan personaldirektören och VD:n bestämdes att intervjuerna skulle utföras på
anställda inom de högsta nivåerna, det vill säga koncernledning och alla med högre
ansvarsställning. Vilket motiverades genom att de är mest insatta i organisationen som helhet vilket
skulle möjliggöra att intervjuerna gav mer feedback. Detta är ett tydligt exempel på hur rollen som
feriearbetare tog över och jag lät mig ledas och styras i en viss riktning av mina överordnade inom
organisationen.

Vid denna tidpunkt tyckte jag att det var synd att mellancheferna inte skulle ingå som
intervjupersoner eftersom jag uppfattat att syftet med undersökningen var att få en bred bild av vad
som föregick inom organisationen och mellancheferna kan ses som en länk från arbetarna på golvet
till högre chefer. Dessutom om VD:n vill ha information från personalen inom organisationen
kändes det för mig överflödigt att inkludera koncernledningen då dessa har daglig kontakt med
VD:n och redan innehar möjligheten att få säga sitt. Koncernledningen var förutom det även
delaktiga i beslutet att organisationen skulle delas upp i affärssegment vilket torde göra dem något
mer positivt inställda till denna organisationsform.

I efterhand har jag samma åsikt vad det gäller att koncernledningen skulle intervjuas men jag har
ändrat mig vad det gäller mellancheferna som intervjupersoner. Enligt mitt material verkar det som
om samarbetet affärssegmenten emellan inte har nått ner till mellanskiktet utan samarbetet har just
aktualiserats hos gruppledningscheferna. Eftersom organisationsförändringen med utökat
samarbete affärssegmenten emellan inte verkar ha införlivats i mellanskiktet, misstänker jag att
mellancheferna inte skulle varit tillräckligt insatta för att kunna ge relevant information kring detta
ämne.

Intervjupersonerna var förutbestämda och jag hade ingen möjlighet att påverka urvalet där hänsyn
tas till åldersgrupper eller könsfördelning. Framförallt könsfördelningen bland intervjupersonerna
är skev eftersom endast tre av intervjuerna var med kvinnor. Partenas högre chefer är således
övervägande av manligt kön och de flesta medelålders, endast ett fåtal var under trettio år.
Bortfallet inom organisationen blev endast sju personer som inte kunde planeras in i min kalender
eftersom de hade semester eller var för upptagna. Tre av personerna som jag ”jagat” har inte svarat
mig varken i telefon eller via mail och i dessa fall vet jag inte vad det beror på, men antagligen är
tidsbrist en anledning.
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Det finns självklart en risk att som forskare bli styrd i urvalet. Undersökningen riktas, medvetet
eller omedvetet, in på ett visst spår. Jag kan endast spekulera i om VD:n verkligen ville veta vad
som de anställda i organisationen tyckte eller om han endast vill ha en försäkran om att
organisationsförändringen varit ett riktigt drag. Intervjupersonerna var trots allt väl kända av både
personaldirektören och VD:n och de borde kunnat ana vart undersökningen skulle ge. De visade
sig vid avrapporteringen att flera av de problemområden som jag tog upp var redan
uppmärksammade och undersökningen blev därmed ett sätt att understryka dessa områden.

En nackdel med att jag inte själv bestämde urvalet var att jag intervjuade endast de som fortfarande
befann sig inom organisationen och missade således de som av någon anledning fallit bort. Ett
exempel på det är en man som var ansvarig för specialenheten AL. Jag fick omtalat för mig att han
slutade på grund av alla bråk och alltför stora förändringar som inte låg i linje med vad han ville.
Som en ren utomstående person hade han varit ypperlig att intervjua eftersom han kanske kunde ge
ett annat perspektiv än de som faktiskt stannar inom organisationen. Tanken slog mig inte ens att
intervjua honom vid denna tidpunkt eftersom jag var inkörd på att eftersträva de anställdas bild av
organisationen.

3.5 Intervjusituationen
Miljön där intervjun tar plats kan vara en avgörande faktor för utkomsten av intervjun. Det är
viktigt att den intervjuade känner sig bekväm i sin situation därför är det en fördel att utföra
intervjun i en för intervjupersonen känd miljö (Holme & Solvang, 1997). De intervjuer som jag
hade lokalt förekom på respektive intervjupersons kontor. Där känner intervjupersonen sig
”hemma” och de behövde inte ödsla sin dyrbara tid på att behöva leta upp samt förflytta sig till
mig. Samtidigt befann de sig fortfarande inom organisationen vid intervjun vilket kan ha påverkat
viljan att avslöja känsliga interna förhållanden.

Sammanlagt samlades allt material in på mindre än sju veckor och några av dagarna var
fullspäckade med intervjuer. Mitt ordinarie arbete på personalavdelningen var mycket självständigt
och min tillgänglighet genomsyrades av flexibilitet. Trots det hade jag upp till sju intervjuer några
dagar vilket kändes som en aning för mycket. Min koncentration vid de avslutande intervjuerna de
dagarna var inte på topp och det tar på ens förmåga att lyssna under så pass lång tid.

Intervjuerna i Karlshult genomfördes under två tillfällen där jag organiserade ett upptaget schema
för att hinna med. I Karlshult blev jag väl omhändertagen och fick en rundvandring på företaget
med mycket allmän information om produkter samt tillverkning. Intervjuerna i Finland fick jag
också möjlighet att genomföra på plats. Även här blev jag mycket väl omhändertagen och en
sekreterare på PCH i Limmye hade organiserat ett schema för de nio intervjuer jag utförde där. De
finska intervjuerna genomfördes i ett konferensrum där möjlighet fanns att bjuda på kaffe med
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tilltugg. Under två dagar fick jag således möjlighet att erfara min första affärsresa med boende på
hotell, luncher och taxiresor.

VD:s för säljbolagen och cheferna för PTL i USA intervjuades via telefon och på engelska. Detta
var ytterligare en metod som jag inte provat på, men med headset för att ge händerna frihet och
anteckningsblock framför mig, tog jag glatt tag i den biten också. Jag valde att efter det inledande
mailet kontakta dessa intervjupersoner än en gång via mail för att bestämma tid för
telefonintervjun. Det var viktigt att de var förberedda på att avsätta tid för en intervju och att alla
andra kommunikationssätt var avstängda. Det var inga större problem att bestämma tid eftersom
intervjupersonerna utomlands verkade ivriga att deltaga och svarade mig efter förvånatsvärt kort
tid.

Tidskillnaden mellan Sverige och de andra länderna skulle kunna innebära ett stort problem dock
var jag mycket flexibel och rättade mig efter vilka tider som intervjupersonerna kunde avsätta för
intervjun. Tidskillnaden och intervjupersonernas scheman innebar sena eftermiddagar och kvällar
under de amerikanska intervjuerna samt tidig morgon vid intervjun med VD:n för säljbolaget i
Hongkong. Jag fick således en inblick i hur svårt det kan vara att koordinera ett samarbete med
olika tidszoner som lägger hinder i vägen.

Personaldirektören ville att intervjuerna skulle genomföras muntligt och med anteckningar. Han
var av den uppfattning att bandade intervjuer skulle inverka hämmande på intervjupersonerna
genom att de inte skulle våga tala fritt eftersom materialet sparades på band. Jag håller delvis med
honom, för även om jag som forskare hävdar intervjupersonernas konfidentialitet, kan en
bandspelare säkerligen påverka intervjun. Detta är dock inte min erfarenhet från tidigare kvalitativa
uppsatsarbeten där intervjupersoner utelämnat mycket personliga och känsliga uppgifter. Jag
påtalade min åsikt om att intervjuerna skulle spelades in på band men tiden blev en faktor som blev
avgörande i diskussionen. Resultatet för undersökningen skulle vara färdigt vid en viss tidpunkt
(deadline) och jag hade begränsad tid att genomföra intervjuerna och sammanställa materialet. Att
anteckna vid intervjuerna gav betydligt mindre text att skriva in och var således mindre
tidskrävande. Att intervjuerna utfördes med endast anteckningar var ytterligare en situation där jag
mot mitt bättre vetande lät mig övertalas och rollen som feriearbetare fick övertag.

Jag var själv alltså ganska skeptisk till att endast anteckna under intervjuerna med misstanken om
att mycket av det som intervjupersonerna sa skulle gå mig förbi. Förutom det faktumet läggs
mycket energi på att anteckna och risken finns att viktiga följdfrågor missas. Dessutom är det svårt
att hålla ögonkontakt samt att visa intresse för vad intervjupersonen säger. För att underlätta
kontakten mellan mig och intervjupersonen hade jag anteckningsblocket i knäet, varvid jag inte
behövde sitta framlutad över ett skrivbord eller dylikt, och på så vis blev det lättare att kunna titta
upp. Dessutom såg inte intervjupersonen vad jag antecknade eller intervjuguiden, vilket säkert
kunde stört koncentrationen.
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Under intervjuerna har jag således antecknat frenetiskt vilket, efter mycket övande, blev en metod
som kändes riktigt bekväm. Jag använde mig av diverse förkortningar av ord som användes
frekvent och när intervjupersonen delgav något mycket intressant eller uppseendeväckande
antecknades detta ordagrant för att kunna användas som citat. Vid intervjuerna vet forskaren oftast
inte vad det är som kommer att bli intressant och det gjorde inte jag heller vid intervjuerna. Alla
citat i analysen är därmed inte ordagranna, men innehållet i citaten stämmer överrens med vad
intervjupersonen sagt.

Efterhand som jag blev skickligare på att föra anteckningar under intervjuerna fann jag trots allt en
del fördelar med metoden. Som person har jag lättare för att uppfatta och registrera skriven text,
jämfört med tal, vilket gjorde att jag snabbare uppfattade det väsentliga i vad intervjupersonen sa.
När jag såg intervjupersonens resonemang framför mig i text hade jag faktiskt lättare för att kunna
ställa följdfrågor.

Det kan vara svårt att överlåta konversationstakten till en intervjuperson och jag har
uppmärksammmat under tidigare intervjuer att jag är en ivrig person som vill få reda på så mycket
information som möjligt. Tystnaden i sig under en intervju kan uppfattas som pinsam och under
tidigare intervjuer har det varit svårt för mig att verkligen ge intervjupersonen tid att tänka efter,
något som nu föll sig naturligt under antecknandet. Ytterligare en fördel med metoden var således
att under tiden som jag antecknade blev det naturligt pauser där intervjupersonen fick tid att tänka
efter och inte sällan kom det fram intressanta resonemang under dessa pauser.

3.6 Språkrelaterade problem
Det största problemet vid intervjuerna på engelska blev just språket. Jag har bott utomlands i
engelskspråkiga länder i sammanlagt sexton månader vilket innebär att min engelska flyter på
hyfsat. Mina betänkligheter inför intervjuerna med framförallt VD:s för säljbolagen var således
inte min engelska utan att jag skulle förstå deras engelska med eventuell inhemsk brytning. Dock
visade det sig att de var mycket vältaliga och verkade ha stor internationell vana.
Språkkunskaperna var lite ringrostiga till en början och det var invecklat att både hinna med att
prata engelska, anteckna såväl som formulera följdfrågor. Jag missade säkerligen en hel del
följdfrågor och anteckningarna var en salig röra av svenska och engelska, men på det stora hela
fungerade intervjuerna trots allt bra.

Att ge en rättvis tolkning av det som intervjupersonerna uttalar sig om är enligt Bryman inte den
enklaste uppgift en forskare har. I många situationer är det lätt att forskaren lägger in fel aspekter i
sin egen tolkning eftersom utgångspunkten tas ifrån egna förutsättningar (1997). Än mer påtaglig
blev denna tolkning vid de utländska intervjuerna eftersom olika ord, resonemang och
sammanhang säkerligen blir svårare att rättvist tolka eftersom jag och intervjupersonerna kanske
har skilda uppfattningar om dem från början. Jag lade därför stor vikt att vid de engelskspråkiga
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intervjuerna verkligen reda ut begrepp, facktermer och saker som jag inte förstod. Jag frågade
hellre två gånger än lämnade ett resonemang oförklarat.

De engelska intervjuerna inleddes med VD:s för säljbolagen. Som klassiska försäljartyper var de
mycket pratsamma och de längsta intervjun i tid var med just dessa intervjupersoner. De
amerikanska representanterna var något mindre avslöjande, något som jag funderade mycket över
och analyserade. En anledning till att de inte hade mycket att säga kring organisationen som helhet
är säkerligen att de är relativt självgående och samarbetar inte nämnvärt med den svenska och
finska sidan. En annan är att de inte hade några direkta problem, i alla fall inte som de ville
påskina, och om så var fallet var de inte villiga att diskutera dem med mig.

När sekreteraren i Finland bokade tid med intervjupersonerna bad jag henne att fråga på vilket
språk intervjupersonerna ville genomföra intervjuerna. De flesta kunde svenska med föredrog att
prata engelska. Samma svårigheter och problem som under de engelskspråkiga intervjuerna förelåg
men möjligen var finländarna något sämre på engelska än säljbolagens VD:s och de utnyttjade
därmed inte språket till fullo. På det hela taget har jag fångat helheten under de finska intervjuerna
mycket tack vare att de var de sista intervjuerna som genomfördes och jag var således väl insatt i
organisationen med alla begrepp och olika samband.

En av intervjupersonerna i Finland talade knagglig engelska och jag fick känslan av att han hade
mer att säga men inte kunde hittade de rätta formuleringarna. I detta fallet hade det nog varit att
föredra att ha en tolk som jag hade under två andra intervjuer. De utfördes med hjälp av en
tolkande sekreterare då intervjupersonerna endast talade finska. Hon tolkade till mig på främst
engelska men även lite svenska. I denna för mig ovanliga situation uppstod en del frågetecken som
vem skall jag titta på, hur snabbt kan jag gå fram och framförallt går det som jag säger fram på rätt
sätt. Det finns en sketch med Galenskaparna och AfterShave som på ett förträffligt sätt visar på hur
det kändes att intervjua en finländare med tolk. Sketchen handlar om en finsk skogshuggare och
hans fru som har en otroligt lång dialog med varandra som när det översätts till svenska endast
visas med ett eller två ord som jo, ja eller nej. Ungefär den känslan fick jag när intervjupersonen
hade en lång utläggning och tolken ställde ibland frågor medan jag fick ett tolkat svar på några
meningar

Risken med att involvera en tolk är, enligt mig, att tolken förstår frågan på sitt sätt och översätter
den varvid intervjupersonen förstår frågan subjektivt. En övervägande risk återfinns alltså i att
innebörden i frågan ändras. Inte bara frågorna tolkas en extra gång utan även intervjupersonens
svar får en mellanhand innan det når mig. Ytterligare en viktig aspekt att tänka på när det gäller en
tolkad intervju är att intervjupersonen kanske inte är riktigt lika öppen i sina svar eftersom en
intern person fanns med under intervjun. Fördelarna med att vara en extern och oberoende person
kanske försvinner i och med detta.
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3.7 Intervjuguide
För att ta fram en intervjuguide tas utgångspunkten vanligtvis ur olika teorier för att
operationalisera dessa. Mitt frågeformulär växte fram i samspråk med personaldirektören andra på
Partena och kan på så vis sägas utgå mer från praktik än teori. För att kunna täcka in alla
intervjupersoner har jag utformat två olika intervjuguider, som dessutom översatts till engelska för
de som inte talar svenska. Intervjuguide (bilaga nr 2) användes till intervjuerna inom
koncernledningen, gruppledningarna och förtroendemän. När det gäller intervjuerna av
säljbolagens VD var jag inte intresserad av hur de har det internt på företaget därför utformade jag
en egen intervjuguide för dem (bilaga nr 3).

Intervjuguiderna är uppdelade i fyra avsnitt Inledning, Arbetets struktur,
Organisationsförändringen och Kommunikation. Inledningsvis börjar intervjun med en kort
presentation om undersökningens syfte och framförallt poängteras ytterligare en gång att allt
material behandlas strikt konfidentiellt. Enligt Merton et al är den inledande fasen avgörande för
atmosfären under intervjun. De föreslår att forskaren skall berätta om undersökningens syfte och
förklara både sin och intervjupersonernas roll (1990). Min roll som materialinsamlare och
sammanställare av en rapport om undersökningen förklarades och jag poängterade att efter att
undersökningen är presenterad för VD:n är det inte längre upp till mig vilka förändringar som
eventuellt skulle kunna komma att genomföras. Jag förklarade dessutom vikten av
intervjupersonernas roll som informationsgivare vilka ger materialet som undersökningen bygger
på. Flera intervjupersoner visade sig nyfikna på vad jag sysslade med i vanliga fall och de
informerades om mina studier vid Lunds universitet samt om mitt arbete på personalavdelningen
inom företaget. Jag påpekade i dessa fall att undersökningen gick utöver min egentliga inblandning
i personalavdelningen genom att berätta kort om vem jag arbetade för och mina andra
huvudsakliga arbetsuppgifter, som inte kan härröras till undersökningen. Jag följde därmed
personaldirektörens linje om att jag var en oberoende och utomstående person utan några större
eftertänksamheter.

Intervjuguidens andra del, Arbetets struktur, består av frågor kring intervjupersonens
arbetsuppgifter och antal år som anställd inom organisationen. Denna del gav mig som
materialinsamlare en bild av den intervjuades arbetsuppgifter och intervjupersonens insatthet i
organisationen. Arbetets struktur, blev en väg att på ett neutralt sätt inleda intervjun, eftersom det i
regel är lättare för en intervjuperson att prata om vardagliga ämnen. Enligt Patel och Davisson är
det av stor vikt att närma sig känsliga ämnen successivt under intervjun eftersom forskaren
förhoppningsvis har skapat en sådan stämning efter ett tag att känsliga ämnen kan behandlas med
öppenhet och förtrogenhet (1991).

Den tredje delen, Organisationsförändringen, behandlar organisationens funktion och det är här
huvuddelen av tiden har lagts under intervjuerna. Vid bearbetning av materialet och under
intervjuernas gång upptäckte jag att denna del borde avslutat intervjuerna, mest beroende av att de
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känsliga ämnena inföll under detta tema. Från början trodde jag att den fjärde delen,
Kommunikation, där relationerna mellan intervjupersonen och överordnad respektive underordnad
diskuteras, skulle vara den känsligaste biten. Dock hade de flesta intervjupersoner en bra relation
till sin chef och sina underställda vilket minskade känsligheten i denna fråga.

En fördel med att ha Organisationsförändringen som tredje del var att den inföll relativt snabbt.
Detta tema innehöll de viktigaste frågorna som jag inte ville missa. Många av intervjupersonerna
lånade mig deras dyrbara tid där flera hade bråttom iväg, exempelvis till fastlagda möten eller
flygresor. Således var några stressade i slutet av intervjun vilket resulterade i att vissa frågor
hastades igenom eller lämnades helt. Dock eftersom organisationens funktion behandlades i ett
tidigt skede av intervjun hade intervjupersonen fortfarande tid att lägga ut texten och tänka igenom
svaret. Detta är anledningen till varför jag inte ändrade om i intervjuguiden när jag kommit
underfund med att organisationens funktion var den känsligaste delen.

Enligt Merton är det av stor vikt att forskare skaffar sig en bild av fenomenet som skall studeras,
vilken fungerar som en plattform för att formulera frågor. (1990) För att införskaffa denna bas
informerade min närmsta överordnad, personalchefen på PS, mig om vad organisationen
genomgått och hur den nuvarande organisationens uppbyggnad såg ut. Personalchefen såg även till
att jag erhöll material såsom årsrapporter, den tidigare enkätundersökningen och andra informativa
skrifter. Grunderna till min förförståelse kring Partena blir redan här partisk, eftersom den byggde
på en intern persons bild av organisationen samt det interna skriftliga materialet. Min bild av
företaget blev därmed färgat och förstärktes av att jag själv befann mig i organisationen. När en
forskare själv ingår i en verklighet och kommer den nära är det svårare att se objektivt på olika
fenomen. Samtidigt kommer man det studerande närmre och kan få tillgång till saker och ting som
en utomstående inte får.

För att kolla av frågornas funktionalitet genomfördes en testintervju med en facklig representant
som genom sin befattning har en grundläggande helhetsbild av organisationen.
Testintervjupersonen var medveten om att intervjun var den första och fick möjlighet att ge
feedback på frågorna. Testintervjun förflöt bra och endast ett fåtal frågor omformulerades då det
visat sig att de innehållmässigt eller språkligt inte fungerade.

Intervjufrågorna är uppställda enligt en viss tanke men för den skull fanns det inga hinder för mig
att gå in på andra områden när intervjupersonen själv närmade sig dessa eller diskuterade dem
direkt. Merton et al. påpekar att det är fördelaktigare om intervjupersonen får styra intervjun in på
olika områden jämfört med om intervjuaren har denna kontroll. Detta eftersom om
intervjupersonen själv tar upp ett område finns en genuin vilja att diskutera det. Dock måste
intervjuaren ibland föra in nya ämnen i konversationen för att förtydliga det som undersökningen
går ut på (1990).
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Att som forskare vara flexibel och visa en öppenhet gentemot nya situationer och se eventuella
möjligheter är viktigt. Till exempel behöver inte frågorna komma i samma följd under de olika
intervjuerna dessutom kan frågor både tillkomma och uteslutas ( Holme & Solvang, 1997).
Kontinuerligt under intervjuerna, framförallt under de inledande intervjuerna, har jag modifierat
intervjuguiden då det funnits anledning. Vissa frågor eller bitar har jag blivit uppmärksam på först
genom intervjuerna. Som exempelvis under den första intervjun med en VD för ett säljbolag som
gjorde mig uppmärksam på att kunden kan reagera negativt eller positivt på förändringarna inom
organisationen och att det är viktigt vad de tycker. Således inkluderade jag en fråga kring kunder i
intervjuguiden för säljbolag. I början av insamlingen av materialet upptäckte jag en del frågor som
var överflödiga, som hur organisationsförändringen påverkar intervjupersonens arbete. Istället
riktade jag in mig enbart på förhållningssätt gentemot organisationsförändringen då det var det som
diskuterades under båda dessa frågor.

Ett ämne som jag inte uppmärksammat genom den gamla undersökningen eller annan teori, var
samarbetet mellan affärssegmenten. Detta uppmärksammades av VD:n och jag inkluderade två
frågor kring samarbete mellan affärssegmenten. Något som jag nu i efterhand är tacksam över
eftersom det visade sig bli en av de innehållsrikaste bitarna att analysera. Även kulturskillnader var
något som jag inte uppmärksammat innan arbetet med undersökningen och jag hade inte med
någon direkt fråga kring detta. Dock var detta ändå mycket omtalat och under de avslutande
intervjuerna frågade jag om kulturskillnader.

3.8 Metod vid analysen
Efter varje intervju har jag renskrivit anteckningarna på datorn. Redan från början hade jag teman
eller rubriker vilka jag delade in materialet efter. Dessa teman var Organisationsförändring,
Samarbete mellan affärssegmenten, Kommunikation, Information, Beslutsfattande och Övrigt.
Genom att på ett tidigt stadie dela in intervjuanteckningarna under rubriker kunde jag sedan lätt
sammanfoga alla rubriker i ett dokument och få en mer enhetlig bild under respektive rubrik. Nästa
steg i analysen var att jag skrev ut varje temadokument och delade in dem i olika ämnesområden.
Med hjälp av överstrykningpennor i diverse färger bearbetade jag varje temadokumnet. Den första
prioriteringen vid analysen var att översätta en del av svaren och strukturera dem för att kunna
redovisa kvantitativt i tabeller och dylikt. När presentationen av materialet för VD:n var avklarad
fortsatte jag att bearbeta materialet varefter två tydliga bilder beroende av
organisationsförändringarna växte fram; Partena Container Handler i Karlshult och Samarbetet
mellan affärssegmenten.

Jag har vid analysen försökt att koppla loss mig från organisationen som ett försök att vara så
objektiv som möjligt. Genom olika teoretiska begrepp har jag skaffat ett redskap för det empiriska
materialet som har lett mig fram till min tolkning. Samtidigt är materialinsamlandet en grogrund
för hela uppsatsen och jag vill trots allt försöka att behålla den känsla och känna den stämning som
jag uppfattat vid intervjuerna. Det är svårt att som forskare helt försöka tänka bort sitt eget bagage.
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Ett exempel på vad som finns i min ryggsäck är min känsla för nationen Sverige samt min känsla
för staden där Partena till största delen utvecklats. Min nationalitetskänsla och känsla för min
hembygd är faktorer vilka kan färga mig som forskare och därmed påverka objektiviteten.

För att läsaren skall få en bild av på vilken nivå intervjupersonen befinner sig och för att kunna se
om de olika grupperna av intervjupersoner skiljer sig åt har jag valt att benämna koncernledningen
med K, gruppledningarna med G och slutligen säljbolagen med S. I de fall där det kan vara än mer
befogat att dela upp intervjupersonerna, som i kulturdiskussionen, har svenskarna benämnts med
ett S och finnarna med ett F efter ovanstående bokstäver. Även i diskussioner om de två enheterna
som ingår i PCH är det relevant att göra en uppdelning eftersom parterna står emot varandra.
Gruppledningen från Karlshult erhållit förkortningen GK medan Limmyes gruppledning benämns
med GL.

3.9 Fördelar och nackdelar med att vara inom organisationen
Min position som oberoende kan diskuteras och flera av intervjupersonerna var medvetna om att
jag feriearbetade på personalavdelningen medan andra undrade över min kontakt med
organisationen. För de intervjupersoner som har ifrågasatt min roll inom Partena har jag förklarat
att mitt arbete på personalavdelningen innefattade skilda uppgifter där jag hade andra personer att
direktrapportera till än när det gällde undersökningen. Dock hade jag mitt kontor i Sjöby och visst
var jag mer involverad i affärssegmenten där än vad en helt utomstående skulle ha varit. Jag följde
personaldirektörens och VD:ns linje om att introducera mig som oberoende och medverkade
därmed till ett slags dubbelspel. Fördelarna med att vara oberoende forskare utnyttjades samtidigt
som undersökningen noga följdes och kontrollerades av personaldirektören.

Personaldirektören och VD:n beställde och sponsrade undersökning. De styrde dessutom metoden i
valet av kvalitativa intervjuer och att intervjuerna inte skulle spelas in på band.  De var inblandade
i urvalet av intervjupersonerna samt vid utformning av syfte och frågeställning. Min möjlighet att
styra urvalet var liten vilket i sig påverkar hela undersökningen. De personer som intervjuades var
kända av VD:n och personaldirektören och troligvis var undersökningen endast ett sätt att försäkra
sig om att organisationsförändringen varit rätt.

Rollen som feriearbetare var övervägande och min objektivitet åsidosattes därmed. Jag lät mig
styras och ledas in i olika banor av främst personaldirektören. Jag var ny inom organisationen och
ville göra gott intryck. Jag kastade mig över all information jag kunde komma åt och försökte att ta
till mig alla intryck om organisationen. I denna iver försvann mycket av min kritiska hållning och
någonstans i processen blev även jag en person i Partena. Jag färgades av tänkandet inom
organisationen och följde överordnade med mer erfarenhet.

Att som forskare vara medverkande som en intern person på detta sätt har även sina fördelar. En
fördel är att jag snabbt genom personaldirektören som kontakt fick tillgång till ett stort antal
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intervjupersoner. Jag fick dessutom tillgång till material och information som en utomstående
troligvis inte skulle ha fått.

Ytterligare en fördel med att undersökningen var beställd är att jag som enskild student inte hade
kunnat utföra materialinsamlingen i den utsträckning som den nu faktiskt är. En ren ekonomisk
aspekt hade för det första satt käppar i hjulet. Exempelvis hade jag inte kunnat intervjua de finska
deltagarna, endast resan dit hade spräckt en fattig students budget. Inte heller hade jag haft råd med
de timmeslånga samtalen via telefon till säljbolags VD:s och intervjupersonerna från USA.
Troligtvis hade jag inte heller ansett mig ha tid, vilket är en avgörande faktor vid uppsatsarbete, att
faktiskt utföra 44 intervjuer. Mina tidigare erfarenheter säger mig att jag hade siktat på och stannat
vid 10-12 intervjuer. Eftersom jag fick betalt under tiden av materialinsamlandet innebär i detta
fallet att materialet blev betydligt mer omfattande och jag kunde därmed nå ut till fler personer,
spritt runtom i världen.

I en undersökning där forskaren är eller blir en del av de studerade fenomenet föreligger alltså
risken som i mitt fall att förlora mycket av objektiviteten och den kritiska hållningen. Vinsten blir
att personen får tillgång till fenomenet och blir mer insatt. Att välja mellan dessa två måste som
forskare vara svårt och avvägningen verkar vara en svår balansering.

4 TEORI

Genom olika teoretiska resonemang har jag fått hjälp på min väg att nå förståelse av den interna
bilden av Partena. Teoretiska begrepp som organisationskultur, kommunikation och förändring, har
utgjort det verktyg som väglett utkristalliseringen av den interna bilden av Partena. Min intention
med teorin är att kunna se Partena utifrån olika vinklar och nivåer. För att förstå organisationen
behöver den ses både externt och internt. För att bilden skall bli grundlig krävs att organisationen
förstås i ett sammanhang, i mitt fall i en globaliseringsprocess. Ytterligare behöver organisationen
ses som ett system och hur det fungerar. I systemet finns en organisationskultur där medlemmarnas
bild av organisationen skapas, därmed är det även av vikt att förstå vad en organisationskultur är
och hur den formas. Organisationskulturen skapas i samspelet mellan människor där
kommunikationen är en viktig beståndsdel. Genom både systemet, organisationskulturen och ner
på individnivå finns förändringar med och har sina olika påverkningar.

För att få ett bredare perspektiv poå organisationer kan Morgans organistionsmetaforer användas
som vertyg. (1997) När det gäller Partenas förändring och utveckling mot en globalisering har det
följt den traditionella vägen från att ha varit mekanisk till organiskt. Partena som det var förr var en
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mekanisk organisation där producerandet av truckar var det enda som gällde. Produktionen skulle
effektiviseras genom de anställdas insats i sin funktion vilket bäst erhölls om personen utförde
samma uppgift under dagen, den monotona arbetsinsatsen. Stämpelklockan introducerades där till
och med förmiddagspausen klockades. Det fanns alltså en hög kontroll av de anställda och hur de
utförde sin uppgifter, allt för att öka produktionen. Men som Morgan skriver är den mekaniska
organisationen är effektiv när det gäller att utföra enkla uppgifter, det ger en stabilitet, en
upprepning men människorna i organisationen är starkt kontrollerade (1997).

Allt efterhand som Partena följt med i utvecklingen har det blivit mer organiskt. Utgångspunkten
med att använda metaforen organisation som organism är, enligt Morgan, att organisationen
fungerar i en omgivning och anpassar sig efter den. Organisationen ses som ett öppet system, där
processer av nyskapande för organisationen framåt i sin kamp för att överleva. Partena satsar
numera mycket på sina kunder och världen utanför har fått en stor betydelse för verksamheten. Att
sälja en truck är nu en komplicerad process där det erbjuds mycket mer än själva produkten. I
globaliseringsprocessen har Partena öppnat upp sig mot yttervärlden och blivit mer organisk
genom kommunikation men har således även blivit mer sårbart för förändringarna samt
påtryckningarna jämfört med den stängda mekaniska organisationen. Dock har denna sårbarhet fått
ge vika för priset att vara öppen, med vinningar inom lönsamhet. Partena befinner sig nu i en
organisationsvärld där förändringar konstant kräver att det hänger med. Denna öppenhet har i sig
fått påverkningar inom organisationen på personerna och stämningarna samt på
organisationskulturen.

4.2 Organisationskultur
Morgan har även beskrivit organisationen som en kulturell företeelse och med det menas de
gemensamma värderingar, åsikter, tolkningar, normer, ritualer och gemensamma handlingsmönster
som styr organisationens liv. Kulturen är en process av verklighetskapande, menar Morgan, vilken
underlättar för medlemmarna att förstå specifika händelser och handlingar på ett visst sätt. Detta
förståelsemönster hjälper medlemmarna i organisationen att hantera olika situationer och bidrar till
att göra individens egna beteende meningsfullt och förståligt.

Tankesättet i en organisation uppkommer och bevaras genom sociala processer, förväntningar,
symboler och ritualer och medlemmarna delar dessa vilket gör att organisationen kan fungera i det
vardagliga livet. Organisationskulturen kan inte påtvingas ett socialt sammanhang utan den
utvecklas från den sociala interaktionen. Enligt Morgan är det främst starka ledare som formar
organisationskulturen och de influerar många aspekter av organisationer. Variationer mellan
organisationer, framförallt de inom samma bransch, kan enligt Morgan förklaras utifrån deras
organisationskultur (1997).

4.2.1 Definition
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Scheins defintion av kultur är allmän i den bemärkelsen att den kan appliceras på kulturer som
varierar i storlek från några få individer till hela nationer. Samtidigt är definitionen ingående och
organisationskulturens element beskrivs på detaljnivå. Organisationskulturen defineras av Schein
som följande: ”a pattern of basic assumptions- invented, discovered, or develop by a given group
as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration- that has
worked enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct
way to perceive, think, and feel in relations to those problems” (Schein, 1985, s. 9).

Grundläggande                

Artefakter

Värderingar

antaganden

Schein betonar att organisationskultur är ett djupgående 

fenomen som är väldigt komplext samt svårfångat och han 

menar att det finns tre olika kulturnivåer: (1) artefakter, (2) 

värderingar och (3) grundläggande antaganden. Delar av 

organisationskulturen utgörs av artefakterna vilka är enklast att 

upptäcka.De består av den sociala och fysiska miljö, med andra 

ord, det observerbara beteendet, normer, värderingar och regler. 
Scheins definition av organisationskultur.
Idé tagen från Hofstede (1990, s.17)

En kultur, enligt Hofstede, vare sig det gäller nationell eller organisationskultur uppenbarar sig
genom olika kulturmanifestationer såsom symboler, hjältar, ritualer och värderingar.

De tre första kallar Hofstede för sedvänjor och de är synliga 

även för personer utanför kulturen. Betydelsen av sedvänjorna 

är däremot synlig och känns endast igen av de som delar 

kulturen genom det sätt som de tolkar sedvänjorna. Symboler 

är ord, gester, bilder eller objekt som har en speciell betydelse. 

Språket är således ett viktigt kulturuttryck. Hjältar är 

personer, levande eller döda, påhittade eller verkliga, vilka är 

högt värderade i kulturen på grund av sina åtråvärda karaktär. 

Hjältarna får stå som modeller för hur medlemmarna i kulturen 

bör uppföra sig. Ritualer är kollektiva aktiviteter som inom 

kulturen anses nödvändiga och utförs därför för sin egen skull. 

Ritualer
Hjältar 

Symboler

Värderingar

Modell 3.1 Kulturmanifestationer på 
olika nivåer. Omarbetad efter Hofstede 
(1991, s.17).

Kulturens kärna är värderingar som lärs in under barndomen och blir så pass naturliga att de
räknas som omedvetna. Värderingarna kan inte direkt upptäckas av utomstående utan endast
utifrån hur människor beter sig kan de förstås. Värderingarna lägger grunden för kulturen som
uppenbaras genom sedvänjorna

Ogbor hävdar att organisationskulturen skapas genom att individernas handlingar ger upphov till
ett antal sociala konstruktioner, alltså regler eller scheman för hur medlemmarna skall bete sig.
Dessa sociala konstruktioner tillkommer genom att individer genomför en handling och känner av
hur den tas emot. Ogbor menar att varje organisations medlemmar har skapat sina sociala
konstruktioner inom organisationen. Medlemmarna har på så vis byggt sin egen
organisationsverklighet och format en organisationskultur. Medlemmarna inom organisationen,
som är med i processen om byggandet och renoverandet av de sociala konstruktionerna, har
således tillgång till dem. De sociala konstruktionerna är inte uttalade utan återfinns i individernas
tänkande och syns i deras handlande (1990).
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Organisationskulturen är således en produkt av de erfarenheter som gruppen gjort och den lärs in
samt utvecklas genom dessa. Genom att försöka fånga bilden av hur medlemmarna själva ser på
Partena ges även en inblick i organisationskulturen. Medlemmarna i Partena ingår i en
organisationskultur där de delar något som är gemensamt för dem.3  Medlemmarna i Partena har en
känsla och stolthet för företaget. Många påstår att det finns en speciell Partena anda men som
tydligen håller på att förändras men organisationskulturen är inte bara något som finns inom ett
företag den fyller även ett syfte.

Organisationskulturen fyller, enligt Schein, tre olika funktioner som innebär att den hjälper
medlemmarna genom att erbjuda modeller för handling (1) för att handskas med externa
anpassningsproblem och (2) för att lösa interna integrationsproblem samt (3) att den minskar
ångesten i organisationen.

De externa anpassningsproblemen handlar om organisationens förhållande till sin omgivning och
hur den anpassar sig samt överlever i omvärlden. Det gäller att skapa en gemensam uppfattning om
organistionens mål och vilka medel som skall användas för att nå dessa mål.
Organisationsmedlemmarna bör nå enighet kring kriterier för utvärdering av resultaten för att
kunna nå klarhet kring hur målen ska kunna uppnås. De behöver även ha gemensamma strategier
för korrigering om målen inte uppfylls.

För att organisationen skall kunna fungera som ett socialt system måste den kunna hantera sina
interna integrationsproblem. Problemen kan bland annat beröra hur medlemmarna förhåller sig till
varandra samt hur nya medlemmar behandlas och genom belöningar och bestraffningar lärs
lämpliga beteende in vilket visar hur medlemmarna skall agera. Organisationskulturen hjälper
medlemmarna att känna sig som en grupp och håller ihop splittrade delar av organisationen.

Organisationskulturen fyller även funktionen av att vara ångestreducerande. För att kunna hantera
de externa anpassningsproblemen och de interna integrationsproblemen skapar
organisationsmedlemmarna system och strukturer för lösningar. Genom en kunskap om hur
problemlösningen bör gå till försätts inte medlemmen i en situation av osäkerhet och därmed
minskas ångesten. Detta kan delvis förklara varför människor som regel motsätter sig förändringar
eftersom det skapar ångest att lämna de invanda hjälpande antagandena, trots att de nya
antagandena kan vara minst lika eller mer funktionella (Schein, 1985).

Organisationskulturens funktion blir att den används som hjälp i den organisation som Morgan
kallar organism. I det öppna systemet används kulturen för att underlätta anpassningen ut mot
omgivningen, inne i organisationen samt att minska ångesten vid förändringar.

                                           
3 Medlemmar är använt i detta sammanhang istället för ett mer vedertaget begrepp såsom t.ex. anställda
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4.3 Kommunikation
I både skapandet av organisationskulturen och för dess funktion spelar kommunikationen en viktig
roll. Det gemensamma språket lägger grunden för organisationskulturen och den utvecklas genom
samspelet mellan människor. Genom kommunikation mellan medlemmarna i organisationen kan
organisationens mål förmedlas och förstås.

Stohl definierar kommunikation som den ömsesidiga processen av att tolka meddelanden och
därigenom skapa förståelse, dock sker inte alltid en ömsesidig förståelse. Den organisatoriska
kommunikationen är den kollektiva process där meddelande skapas och tolkas. Det är, enligt Stohl,
omöjligt att föreställa sig någon form av relationer eller sociala system som fungerar utan
kommunikation. Kommunikationen ger via relationerna möjligheter till ökad delaktighet för
medarbetarna. Delaktigheten i sin tur bidrar till att kommunikationen öppnas upp och innebär att
fler personer i organisationen får möjlighet att föra en dialog med varandra. Detta ger ökad
identifikation med organisationen och ökat accepterande av organisationens värderingar och mål.
(1995)

Eriksson (1992) diskuterar vikten av kommunikation både från internt och externt perspektiv vilka
båda har effekter på organisationen och dess lönsamhet. Det krävs, enligt Erikson, att
organisationer är allt flexiblare i sina strategier vad det gäller extern kommunikation eftersom
föränderligheten i omvärlden är hög. Organisationer måste kontinuerligt lyssna av, bedömma
omvärlden och jämföra intrycken med de egna riktlinjerna. För att riktlinjerna skall kunna
definieras och vara tydligt uttalade krävs en väl fungerande intern kommunikation.

För att uppfylla kundens efterfrågan och vara en effektiv leverantör krävs en genomarbetad extern
kommunikation. Organisationens kännedomen av kunden bör vara stor och förutseendet kring
kundens behov välutvecklat. Dagens marknad präglas inte av efterfrågan på enskilda produkter
eller tjänster utan på färdiga kombinationspaket. Eftersom organisationer inom samma bransch
nuförtiden oftast innehar produkter med endast liten variation krävs att organisationen skapar ett
förtroende mot kunden för att ge ett samlat och bra intryck gentemot konsument. Det är av stor vikt
att bilden av organisationen vårdas eftersom produkt och företag är intimt förknippade. Ett företag
har i allmänhet det rykte som det förtjänar, menar Erikson, och det krävs målmedvetenhet att
genom ökade kunskaper bygga upp den bild som är önskvärd för organisationen gentemot
omvärlden.

Enligt Erikson är motiven för intern kommunikation att den ger medarbetarna en överblick.
Dagens medarbetare kräver fakta om mer än det vardagliga arbetet och de vill se hur deras insats
bidrar till helheten. Kommunikationen skapar enighet om mål för att medarbetarna skall veta vart
organisationen är på väg och när målet är känt är det enklare att enas om medlen för att nå dit.
Genom att kommunicera rätt information får medarbetarna kunskap och kompetens för ett
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välgrundat beslutsunderlag. Att känna till målen och att inneha känslan av att fatta rätt beslut
bidrar till att motivationen för medarbetarna ökas. Genom intern kommunikation förmedlas fakta
om de värderingar och den kultur som gäller på den egna arbetsplatsen vilket lägger grunden för
samhörigheten mellan person och organisation. Medarbetarna strävar efter att dela organisationens
värderingar för att rättfärdiga sin anställning och nå personlig utveckling. I organisationen formas
en känsla av vi-anda genom kommunikationen vilket minskar personalomsättning och underlättar
för rekrytering eftersom medarbetarna ger en positiv bild av organisationen utåt. Till syvene och
sist bidrar den interna kommunikation med sina positiva effekter till ökad lönsamhet (1992).

Maltén diskuterar kommunikationens roll i ett arbetslag och kommunikationen används bland
annat av gruppen för att bekräfta dess gemensamma mål. (1998) Perrow diskuterar organisationers
två främsta kategorier av mål vilka är officiella och operativa. De officiella målen är
organisationens generella avsikter som avspeglas i organisationens karaktär, i årliga rapporter och
genom ledarskapets uttalanden. De officiella målen är ofta vaga och har således ingen större effekt
på handlandet inom organisationen. De operativa målen däremot används inom organisationen för
att ge slutmål för handlandet och talar om vad organisationen verkligen vill uträtta, oavsett vilka de
officiella målen är. De operativa målen uppkommer genom det sätt som organisationen, med andra
ord dess medlemmar, hanterar yttre och inre problem. Perrow argumenterar för att de operativa
målen är viktigast för att förstå en organisations beteende eftersom de formas av medlemmarna
igenom det sätt som de väljer att handla och lösa problem (i Etzioni, 1969). Enligt Perrows synsätt
blir det än viktigare att verkligen veta vad organisationsmedlemmarnas intresse är och hur de
fungerar i problemlösning. För att ledarskapets officiella mål skall efterföljas krävs vetskap om
problem som uppträder i organisationen och att de officiella målen stämmer in med det sätt som
medlemmarna handlar, de operativa målen, annars efterföljs inte de mål som ledarskapet ställer
upp.

Både Maltén, Erikson och Perrow trycker på vikten av att gemensamma mål kommuniceras mellan
medlemmarna i en organisation. Sandberg och Targama menar att ledningens mål med
organisationen skall kommuniceras till medlemmarna och framförallt att medarbetarna måste
uppnå en förståelse för målen. För att medarbetarna skall leva efter målen krävs det att de förstår
dem. Det gäller för ledarskapet att kunna kommunicera budskap på ett effektivt sätt och att
medarbetarna verkligen ges möjlighet till förståelse. Med hjälp av en rak och öppen dialog, såväl
mellan medarbetarna som mellan medarbetare och ledare, skapas förutsättningen för reflektion och
på så sätt kan förståelse uppnås (1998).

4.4 Förändring
Sociala system förändras aldrig av sig själva utan förändringar i dem beror alltid på att någon eller
några, utomstående eller medlemmar, har ett motiv för att ändra saker och ting, enligt Schein.
Bakom all förändring finns således en motivering, men det är inte alltid att slutresultatet blir det
som först initierades. De oförutsedda och oplanerade förändringar, som eventuellt följer en
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motiverad förändring, beror troligtvis på att personen som motiverar och iscensätter förändringen
inte tillhör den kulturen. Den utomstående personen har inte vetskapen om kulturen och känner
inte till alla fakta som är nödvändiga för att kunna räkna ut utkomsten av förändringen. Schein
menar att organisationsförändring in i minsta del är komplex och svår att belysa eftersom diverse
kulturella antaganden i olika delar av organisationen interagerar på oförutsägbara sätt. Detta skapar
nytt handlande och beteenden som måste passas in i det kulturella paradigmet eller tvingar
paradigmet att förändras. Kulturen måste således förändras inifrån för att kunna verka i den nya
omgivningen som förändringen givit (1985).

Senior ställer upp fyra olika modeller för sambandet mellan organisationskultur och förändring.
Den första modellen innebär att organisationskulturen inte tas i beaktande vid förändringarbete,
vilket enligt Senior inte rekommenderas. I modell två görs förändringar runt organisationskulturen
där kompromisslösningar ofta förekommer för att undervika känsliga eller svårlösta förhållanden. I
modell tre förändras organisationskulturen för att passa förändringen. Den sista och fjärde
modellen innebär att strategin för förändringsarbetet följer och passar in i organisationskulturen
(1997).

Schein, Ogbor och Hofstede som jag använt för att beskriva vad en organisationskultur diskuterar
organisationskulturens samband med förändring och menar att en ideal organisationsförändring
samstämmer med organisationskulturen, alltså Seniors fjärde modell. I verkligheten är det dock
väldigt svårt att genomföra en förändring som ligger i linje med organisationskulturen eftersom
den är omedveten för medlemmarna och svår att upptäcka. Därför måste förändringar oftast
genomföras i enlighet med Seniors tredje modell, där organisationskulturen ändras för att passa
förändringen. Morgan har liknande resonemang eftersom organisationskulturen återfinns i
medlemmarnas tankesätt förutsätter en effektiv organisationsförändring även förändring i kulturen.
(1997)

Schein talar om förändring av organisationkulturen vilken genomförs av ledaren som även är den
som tar initiativet till den. Vid förändring uppkommer lösningar på problem som, om de fungerar,
antas och blir en del av organisationskulturen. Kulturen verkar genom ett antal grundläggande
antaganden som inte kan förändras om de inte synliggörs och konfronteras. För att överhuvudtaget
ha en chans att förändra i organisationskulturen måste kulturen bli medveten för ledaren och nya
ersättningar måste tillkomma för att upprätthålla den ångestreducerande säkerheten (1985).

Organisationsförändring, har som traditionen bjuder, setts som förändringar inom teknologin, i
strukturen och i kapaciteten samt motivationen hos medlemmarna, hävdar Ogbor. För att uppnå en
effektiv organisationsförändring i de fall där förändringen inte samstämmer med de sociala
konstruktionerna, krävs även att medlemmarnas konstruktioner ändras. Ogbor trycker på att en
effektiv organisationsförändring är beroende av förändringar i medlemmarnas tänkande och
värderingar som guidar handlingen. Eftersom organisationen vilar i medlemmarnas tänkande kring
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den, innebär effektiv organisationsförändring även förändring i kulturen. För att åstadkomma
förändring behövs förändring i medlemmarnas konstruerade verklighet, plus förändring i
medlemmarnas konstruktioner som sammanknuts med handling (1990).

När organisationskultur skall ändras bör, enligt Hofstede, vissa aspekter av struktur eller högsta
chefens prioriteringar ändras. De kulturella faktorerna bestämmer vilka strategier som är lämliga
för organisationen och det krävs ett inspirerande ledarskap för att ge organisationsförändringen en
innebörd för de involverade medlemmarna (1991).

Anglöw menar att förändringsarbetet bör inriktas på att förändra värderingar i vissa grupper för att
de som blir berörda av förändringen skall värnas för. Angelöw liksom ovanstående författare
menar att omdaningar i organisationen ger förändringar i organisationskulturen och det är därför av
stor vikt att organisationskulturen tas med i beaktning vid genomförande av förändringar, samt att
det finns strategier för förändring i kulturen (1991).

4.5 Kulturmöten
”En kultur är den kollektiva mentala programmering som skiljer medlemmarna av en grupp eller
kategori av människor från en annan”. (Hofstede, 1991, s.13) Det som människor programmerar
in är tankesätt, känslor och handlingsmönster och för att kunna programmera in nytt krävs att
personen blir av med det gamla, vilket är en process som är svårare än när det lärs in för första
gången.

Hofstede diskuterar problem kring kulturella möten och han hävdar att det finns ett antal
psykologiska och sociala standardprocesser som personer vid kulturmöten går igenom. Efter att
den första positiva upphetsningen kring den nya kulturen har lagt sig befinner sig personen i en
kulturkrocksfas. Kultur innebär att en person har socialiserat in vissa grundläggande värderingar i
tidig ålder. Värderingarna har blivit så naturliga för personen att de är undermedvetna. Till våra
mer medvetna och ytliga kulturmanifestationer räknas ritualer, hjältar och symboler, vilka bygger
på värderingarna. Den person som stöter på en ny kultur kan göra en ansträngning för att lära sig
den nya miljöns symboler, till exempel språk och ritualer, men troligtvis är personen inte medveten
om de grundläggande värderingarna. När en person tvingas till att lära sig de enklaste saker om
igen för att bli införstådd i värderingarna uppkommer känslor av otillräcklighet, hjälplöshet och
kanske fientlighet mot den nya miljön. Efter den första chocken följer en fas av kulturisation då
personen lär sig att fungera i de nya förhållandena med nya värderingarna som har lärts in och
blivit integrerade. Slutligen uppnår personen ett stabilt sinnestillstånd och den nya kulturen känns
så pass naturlig att den gamla kan uppfattas främmande.

Att lära sig en annan kulturs grundläggande värderingar är enligt Hofstede mycket svårt men det
går att lära sig kulturens sedvänjor och på så sätt fungera i den nya omgivningen. Han menar att
genom medvetenhet, kunskap och färdigheter kan andra kulturer accepteras. Genom medvetenhet
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finns möjligheten att ta lärdom av varandra och utnyttja det som uppmärksammas som positivt med
en annan kultur. Kunskapen följer medvetenheten och om vi skall kunna samverka med andra
kulturer måste vi lära oss hur dessa kulturer fungerar. Vi bör lära oss deras symboler, hjältar och
ritualer men det är inte nödvändigt att lära de grundläggande värderingarna. Det är dock viktigt att
kunna nå en intellektuell förståelse av kulturen och hur den skiljer sig från vår egen. Tills sist krävs
färdigheter, menar Hofstede, vilka bygger på medvetenheten och kunskapen samt övning. Vi
känner igen och kan använda den andra kulturens symboler, känner till dess hjältar och kan utföra
dess ritualer vilket kan få oss att uppleva känslan av tillfredställelse av att klara sig bra i den nya
miljön. De interkulturella möjligheterna till att kommunicera kan således läras in och ett viktigt
redskap i denna process är språket (Hofstede, 1991).

                                     

Minskad kulturkrock

medvetenhet färdigheterkunskap

Figur 4.3 Medvetenhet, kunskap och färdigheter hos de anställda kan bidra till att krocken mellan kulturerna kan

minskas och samarbetet därigenom ökas.

5 ANALYS

5.1 Partena Container Handling i Karlshult
Genom organisationsförändringar har medlemmarna i Partena hamnat i en ovan situation. Både
medlemskapet i en organisationskultur samt den nationella kulturen har inneburit stora
förändringar i sättet att kommunicera och samarbeta, där organisationsstrukturen inte bidragit till
underlättning.

5.1.1 Organisationstruktur och missnöje
Intervjupersonerna från PCH i Karlshult anser sig inte ha erfarit något positivt med att deras enhet
och PCH Limmye ingår i samma affärssegment. Ett av problemen med Karlshult är, enligt dem
själva och andra utomstående intervjupersoner, att enheten inte är en ren container hanterare. Detta
genom att Karlshultssenheten handhar två enheter, Container Handling och Advanced Logistics
(AL). Advanced Logistics är en av de särskilda affärsenheter som finns inom Partena vars
verksamhet riktar in sig på vissa speciella behov, i detta fallet rör det sig om kunder inom militärt
försvar. ALs tidigare övergripande chef har, vid tidpunkten för intervjuerna, avgått på grund av,
som det berättats för mig, att han ogillade den situation som AL försattes i genom den nya
organisationsförändringen till affärssegment. AL har fått en stororder från USA och trycket på
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enheten är enormt stor och tydligen har det varit en del turbulens kring denna enhet beroende på att
den tidigare chefen avgått och tillsättningen av hans position.

GK: Det var en massa hit och dit. Det visade sig att amerikanarna inte godkände att
en finländare som skulle överta som chef. De hade tydligen inte haft så bra
relationer med finländarna förut och jag tror att de hade dragit in sin stororder om
det kommit finskt på toppen. Så för att tillgodose kunden fick man göra en massa
omändringar och AL blev en egen enhet och det kommer en amerikan som skall ta
över chefskapet nu.

AL kunde i och med amerikanernas ovilja till ett finskt ledarskap inte integreras i Container
Handling som har en finsk övergripande chef, Nurmi Mäkkilen. AL blev således en egen enhet
som servas av Container Handling i Karlshult vilket har vållat en del problem inom detta segment.
Platschefen i Karlshult, Sven Johansson, har i och med detta två chefer att rapportera till och
Mäkkilens placering är i Limmye, Finland, vilket gör att han inte är på plats.

GK: Vi har inte tillräckligt med egna befogenheter och Sven (platschefen) har
endast befogenheter att besluta inom ramen av 200 000 kronor men han skulle
behöva upp till en miljon. Vägarna till beslut har blivit mycket krångligare.

Det är oklart vart besluten skall lyftas och processen har blivit mer tidskrävande. Gruppledningen
har inte möjlighet att ta relevanta beslut på egen hand och en komplicerad process innebär att
onödig tid åtgår till formalia.

GK: Dessutom innebär oklarheten vart saker och ting rapporteras att vi har fått
problem med kvalitetsäkringen enligt ISO.

Relationen till ledningen verkar fungera någorlunda men flera intervjupersoner i Karlshult har
påvisat att gruppledningsmöten med inblandning av Mäkkilen inte är tillfredsställande. Under
gruppledningsmötena kan inte de båda cheferna medverka eftersom amerikanerna inte vill ha
någon inblandning från den finska sidan. När jag utför intervjuerna har gruppledningen ännu inte
mött det här problemet i verkligheten men diskuterar kring hur det kommer att bli. Trots detta
fungerar inte gruppledningsmötena och det beror bland annat på att de känner att diskussionen
hämmas vid Mäkkilens närvaro.

GK: Det blir inte lika öppet och vi är inte med i besluten när Mäkkilen är med
eftersom han styr alla beslut. Han har svårigheter att lita på andra och att lägga
över ansvar.

GK: Mäkkilen är väldigt intresserad av detaljer och går in i verksamheten för
mycket. Det går inte att ha den kontrollen om det skall fungera.

De olika kunderna för AL och PCH ställer olika krav och Karlshult försöker att tillgodose båda.
Diskussionen på gruppledningsmöten riktas in på detaljer inom PCH medan AL ignoreras vilket
har medfört att Sven Johansson skrivit ihop ett brev till Mäkkilen om att gruppledningen i
Karlshult inte vill att han skall närvara vid alla gruppledningsmöten eftersom AL även behöver
diskuteras. Platschefen visar mig detta brev, vilket även VD:n fått tillgång till. I brevet redogör
Johansson sakligt för det som gruppledningen anser och vad deras åsikt är, att AL även behöver
diskuteras på möten. Jag får dessutom se svaret från Mäkkilen som menar att de endast pratar förbi



32

varandra samt att han anser att det mesta i brevet är personliga påhopp. Gruppledningen i Karlshult
säger sig inte ha några personliga problem med sin relation till sin överordnade och att det mer är
situationen med två enheter i Karlshult som ställer till det. Vid intervjun med Mäkkilen, som inföll
efter Karlshultsintervjuerna, nämns ingenting om problemen i Karlshult och han anser sig ha goda
relationer med alla sina underordnade.

Ytterligare ett missnöje visar sig ligga i att Karlshultsenheten ingår i samma segment som
Limmyeenheten. Karlshult är inom Partena den mest vinstindrivande enheten och därmed blir även
segmentet ledande inom koncernen, något som visat sig vara viktigt inom organisationen. PCH i
Limmye går inte med förlust men är inte i närheten av den produktion och vinst som Karlshult
bidrar till.

GK: Jag kan inte se vad Limmye tillfört. Det har definitivt inte blivit några
synergieeffekter. Det har endast inneburit en massa omständliga resor för oss i
Karlshult. Jag reagerar oerhört starkt på det och jag tycker att det är för mycket
pengar att lägga på resor. I nuläget kostar en resa mellan Sjöby och Limmye 6000
kronor.

Gruppledningen i Karlshult anser sig inte dra någon nytta av ett samarbete med Limmye eftersom
de redan är hästlängder före vad det gäller både produktion och försäljning. Container Handling på
den finska sidan i Limmye står i bjärt kontrast mot Karlshult och är mycket nöjda med samarbetet.
De säger sig ha lärt mycket av Karlshult och att de positiva vindar som blåser kring enheten även
har smittat av sig till dem. Deras enda betänkligheter vad gäller samarbetet är uppdelningen av
produkterna och om det skall göras eventuella standardiseringar på de produkter vilka är i princip
samma.

5.1.2 Kulturskillnader och samarbetssvårigheter
Eftersom det till mestadels är PCH och PS som samarbetar med den finska sidan är det främst de
som tagit upp kulturskillnaderna mellan svenskar och finländare, men även andra intervjupersoner
har uppmärksammat problemen eftersom alla har fått en finsk övergripande chef. Hofstede
diskuterar svårigheter och problem vid sammanslagningar mellan två företag från olika länder. Han
menar att det går att lösa sammanslagningsproblem med ett ensidigt maktuppvisande. (1991)
Denna möjlighet återfinns inte inom Partena eftersom företagen är från början och förväntas vara
jämlika. Det har inneburit ganska stora förändringar för PCH i Karlshult att samarbeta med
finländare:

G: Jag har märkt att många anställda klagar över att det kommit hit en hel del
okända finländare som har tagit över arbete.

Intervjupersonerna verkar ha kommit förbi de två första stadierna av eufori och kulturkrock när det
gäller bemötandet av en ny kultur. De redogör dock för vad det var för problem som ställde till det
vid sammanslagningen och vad som var mest påtagligt. Organisationskulturen fyller funktionen av
att vägleda medlemmarnas handling. När organisationskulturen skiljer sig åt som i Partenas fall
borde även handlingarna vara olika eftersom de guidas av organisationskulturen. Enligt
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intervjupersonerna har detta främst visat sig genom arbetssätten från medlemmarna i respektive
kultur.

GF: Vi har ofta en mer genomarbetad struktur än svenskarna och vi är mer
målinriktade i vårt arbetssätt.

GF: I Sverige dokumenterar man allt i detalj i alla fall mer än vad man gör i
Finland.

Det som framförallt är påtagligt när det gäller svenskarnas och finländarnas arbetssätt är skillnader
i beslutsfattandet. Det råder en stark konsensus mellan de båda nationaliteterna vad det gäller
finländarnas raka och hierarkiska beslutsfattande ställt i jämförelse med svenskarnas mer mjuka
framtoning i beslutstagandet som bygger på delaktighet.

GF: I Finland bestämmer chefen och alla accepterar men i Sverige går inte det. I
Sverige ger man ett förslag som alla får diskutera och efterhand komma fram till ett
beslut. Det går inte att bestämma något över en enda person men när man väl
kommer överrens så går det snabbt.

GS: Finländarna är väldigt hierarkiska och lyssnar på sin chef och de säger inte
emot.

GF: Jag väntade mig inga skillnader men svenskarna resonerar mycket mer. Det är
positivt att alla får komma till tals och även att alla vågar säga sin mening. Det gör
att man jobbar åt samma mål. I Finland förväntar man sig att chefen skall
bestämma och man visar respekt för det. Var och en av arbetsätten fungerar var för
sig men de är svåra att koordinera.

Skillnader i arbetsätt har gett upphov till en del förvirring och schismer mellan personalen.
Svenskarna anser att de blir överkörda i beslut när en finsk chef bestämmer, en känsla som
gruppledningen i Karlshult har gett uttryck för. Finländarna vet inte vilka beslut som tas på möten
med svenskarna och en av intervjupersonerna sätter ord på den här förvirringen:

GF: Kulturen skiljer sig mycket åt på möten eftersom svenskarna resonerar mycket
och jag tycker aldrig att de kommer till ett beslut. Men sen så plötsligt händer det
saker ändå och men det blev aldrig  riktigt något klart beslut, som jag uppfattade
det. Vi finländare är mer rakt på sak och klubbar ett beslut.

Språket är en ytlig kulturmanifestation, enligt Hofstede och hjälper till att överföra kultur. Språk
och kultur är dock inte så intimt hopkopplade att ett delat språk automatiskt innebär gemensam
kultur (1991). Språket spelar, enligt Schein, en stor roll vid integration av nya medlemmar i
organisationen och det lägger grunden för att medlemmarna skall känna sig enade som grupp.
(1985) En avgörande faktor som kan lägga krokben för ett samarbete mellan de två länderna är
således språket. Maltén påpekar hur lätt det är att tala förbi varandra och att vi oavsiktligt
missförstår en motpart. (1998) Detta gäller för personerna som talar samma nationella språk men
missförstånden kanske blir mer påtagliga i och med skillnader i språk. Många av de finländare som
intervjuades och som arbetade i Sverige pratade finlandssvenska. För de som inte pratar svenska
och när finlandssvenskan inte räcker till används engelska.
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Ett problem med språket är att det kan uppfattas som om personen förstår allt bara för själva
vokabuläret är bra. Även om en person kan göra sig förstådd och kan kommunicera i ett vardagligt
samtal är det inte säkert att alla ord tolkas på samma sätt, vare sig det gäller svenska,
finlandssvenska eller engelska. Det är flera av intervjupersonerna som har hamnat i situationer där
svenskar och finländare tror sig ha förstått varandra men sedan i handling har det visat sig att så var
inte fallet.

GS: Det finns vissa svårigheter vad det gäller språket då det finns risk att man
missar nyanser och att ord kan tolkas på olika sätt.

GS: Språket är alltid ett problem. Det är svårt att påminna sig om att det är skillnad
och att göra affärer är svårt.

Om en person inte kan språket missas en mängd subtiliteter i en kultur och tvingar en till att bli
relativt utomstående. En av subtiliteterna som kan gå en förbi är humor (Hofstede, 1991). Det blir
missförstånd genom språket och det har till viss del fungerat som en kil i samarbetet
nationaliteterna emellan. De finländare som har befunnit sig i den svenska organisationen har,
antagligen av bekvämlighets skäl, pratat finska med varandra. Eftersom finskan är ett komplicerat
och isolerat språk är det svårt för svenskar att förstå och ovetandet om vad det är som finländarna
diskuterar sinsemellan har gett upphov till en del misstro:

GS: Det kan vara väldigt ohyfsat när finländarna pratar finska med varandra när
det finns svenskar med.

Medvetenheten är även viktig då det gäller språket eftersom när medlemmarna väl insett att det är
skillnad på svenska och finlandsssvenska kan de lära sig vad det är som skiljer. Genom att vara
tydlig i sina formuleringar från båda hållen och hellre förklara en gång extra kan missförstånd
undvikas.

Medlemmarna i respektive kultur måste genom kulturkrocken rannsaka sig själva för att kunna
utvärdera vad det är i sitt eget arbetsätt som är positivt och vad som skulle kunna förändras till det
bättre. Kulturskillnaderna kan således användas som ett vertyg för medlemmarna i organisationen
för att lära känna sitt eget arbetssätt. Det är kanske inte nödvändigt att förändra allt för mycket i sitt
eget arbetssätt för att det skall passa en annan kultur men för att samarbetet skall fungerar krävs det
att medlemmarna lär sig att arbeta utifrån två lika kulturer. Intervjupersonerna verkar vara på god
väg att uppmärksamma skillnaderna som främst har visat sig på deras gemensamma möten och
därigenom kan de nå medvetenhet.

GS: Det finns möjlighet till utbyte mellan Sverige och Finland för att lära av
varandra. Många framhäver att kulturen är handlingsförlamande men istället för att
se det som ett problem kan man se det som en möjlighet.

GS: Kulturerna kan aldrig ändras men man kan lära sig att jobba med dem.

GF: Vi har inte den kulturen att det tar så lång tid för ett beslut men när jag är i
Sverige så försöker jag att diskutera mer än bara besluta.
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5.2 Samarbete mellan affärssegmenten
Förändringen till affärssegment innebar en stor skillnad i samarbetssätt vilket har påverkat den
rådande organisationskulturen. Innan förändringen fanns en gott samarbete som under lång tid
vuxit fram i organisationen. Medlemmarna kommunicerade mycket med varandra och fann på så
sätt deras gemensamma mål. En klar och tydlig bild erhålls via intervjuerna om att ett samarbete
mellan affärssegmenten saknas. Hela 20 personer nämner direkt att affärssegmenten är för
självständiga och att det inte finns något sammanhållande tänkande inom organisationen, plus ett
tiotal intervjupersoner innehar liknande åsikter indirekt. Intressant är att de intervjupersoner som
befinner sig inom affärssegmenten såväl som de som kan räknas som utomstående, till exempel
säljbolagen, har uppmärksammat det småskaliga samarbetet mellan affärssegmenten. Detta torde
visa på att det är ett mycket synligt och tydligt faktum att ett samarbetet inte kommit igång.

5.2.1 Produktuppdelning och konkurrenstänkande
En faktor som har påverkat samarbetet är produktuppdelningen. Eftersom organisationen med
affärssegment är relativt ny finns det vissa produkter, då utgångspunkten tas i kundens intresse,
som inte hamnat i rätt segment. Produkterna har enligt tradition blivit kvar där de från början har
utvecklats och producerats, dels för att det tar tid att flytta en produktion utan att tappa i
lönsamheten samt att viljan att släppa ifrån sig en produkt visat sig vara av negativ karaktär. På
papperet är uppdelningen i segment relativt klar men det finns vissa produkter och uppdelningar
som inte stämmer in på segmentens kundbaseringen. ”Det skiljer mellan teori och praktik. Det
fungerar inte riktigt i verkligheten”(K.).

De medeltunga truckarna, mellan 18-32 ton, behövs i industrin men de handhar Partena Container
Handling i Karlshult, som inriktar sig till största del på kunderna inom hamnar. Partena Industrial
Systems i Sjöby, som har industrin som kunder, anser sig därmed vara bättre lämpade att
marknadsföra mellantruckarna. Dock ligger det mycket känslor grundade i tradition bakom detta
upplägg eftersom Karlshult utvecklat och producerat dessa truckar från början.

G: Det är så att affärssegmenten bevakar sina arbetstillfällen. Som med de lite
större truckarna som man inte hann med i Karlshult, som flyttades till annan stad än
Sjöby. Så lite gnabb mellan segmenten är det allt.

G: Det blev en klar splittring mellan Karlshult och Sjöby, när Karlshult valde att
lägga en fabrik i en annan stad, fastän att Sjöby stod med tomma lokaler.

Partena Container Handling i Limmye har en high-speed truck som enligt kundbaseringen skulle
handhas av Advanced Logistics i Karlshult. Den produktionen har inte flyttats ännu, mycket
beroende på att AL förändrat i sin interna bemanning.

GL: Fortfarande är det lite konstigt med utbudet eftersom vår ena produkt
egentligen skulle tillhöra AL i Karlshult. Men det är en mycket bra produkt och den
kan man inte bara flytta hur som helst. Dessutom ur ekonomisk synpunkt är den
mycket lönsam. Jag vill inte lämna ifrån mig den om det inte är till rätt person men
det finns planer på att den skall flyttas.
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Partena Solution är ett nytillkommet segment som inte härstammar från en produktlinje. Dess
organisation är så att säga i barnåren och har inte riktigt hittat formen ännu. Mycket är oklart vad
det gäller uppdelningen kring Solutions produkter gentemot de andra segmenten och
ansvarsområden är inte klart uttalade. Ett exempel på ansvarsområde inom PS som inte är
definierat är vad som gäller när en begagnad maskin byts in och en viss irritation har visats inom
organisationen gentemot detta segment.

G: Vissa bitar fungerar inte såsom ansvarsområdena. De är inte klart definierade
och det har gett upphov till en del konflikter. Jag håller på att bygga upp
organisationen inom fleet management, som innebär inbytesmaskiner, rentals,
leasing också vidare. Men det är inte riktigt klart vilka som skall handha dessa
bitar. I nuläget har vi på PS vissa delar och säljbolagen vissa.

G:Nya maskiner kommer från de producerande segmenten. Ofta gör man så vid en
affär att man byter in begagnade maskiner och därigenom sänker priset en aning.
Men sen är det så att PS säljer kompletta lösningar till begagnade maskiner.

De tillverkande segmenten menar att PS delvis tar deras marknad eftersom de säljer nya kompletta
lösningar till begagnade maskiner och därigenom behöver kunderna inte alltid köpa nytt. Förutom
det är ett problem de redan inbytta begagnade maskinerna. PS säljer lösningen men ett av de andra
segmenten äger maskinen och det är inte uppgjort vem som skall ha vilken del i vinsten. Dessa
problem har lagt grogrund för en del interna skiljaktigheter och varje segment vill ha så stor del i
vinsten som möjligt.

Produktuppdelningen har inte enbart gett upphov till stridigheter och skiljaktigheter utan har även
bidragit till att ett konkurrenstänkande i organisationen underblåsts. Inom varje segment återfinns
tanken kring att deras produkt kan flyttas till ett av de andra segmenten om det visar sig att
lönsamheten är dålig och skulle kunna ökas genom en förflyttning. Detta har fått som resultat att
segmenten bevakar sina arbetstillfällen i det längsta och därmed försvårar ett samarbete mellan
segmenten.

Konkurenstänkandet är speciellt påtagligt i Karlshult och Limmye. Eftersom de tillhör samma
segment och har liknade verksamhet skulle respektive produktion tämligen enkelt kunna flyttas till
den andres enhet, något som intervjupersonerna från dessa enheter är väl medvetna om. De
tillverkar för nuvarande två liknande truckar parallellt och oron för att den andra fabriken helt och
hållet skall sköta den produktionen är påtaglig.

GL: Det råder fullständig konkurrens. Segmenten försöker att roffa åt sig ny
verksamhet samtidigt som man vill behålla den gamla verksamheten.

Inget segment vill tappa någon del i sin produktion, speciellt inte till någon som är deras före detta
konkurrent. En bakomliggande orsak till konkurrenstänkandet är säkerligen att de olika segmenten
delvis eller helt har varit konkurrenter sedan gammalt. Plus det faktum att Partena nu återfinns i två
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olika länder, Finland och Sverige, och vissa intervjupersoner vill inte att produktionen skall flyttas
till ett annat land.

GK: Man känner hot om sin egen sysselsättning. Det är en massa nationella känslor
inblandade liksom att vi är gamla konkurrenter.

Var och en ser till sitt bästa, vilket påverkar i både positiv och negativ bemärkelse. Positivt är att
hotet om att produktionen kan förflyttas verkar ge en ökad motivation att producera bra. Detta
tänkande blir en drivkraft i sig genom att segmenten försöker prestera för att kunna behålla sin
produkt.

G: Konkurrensutsattheten är en stor fördel för man tvingas att stå på egna ben. Man
behöver lite press och det sägs att de bästa lösningarna uppkommer i kris.

Negativt är, förutom att inverkar stressande på personalen, att det sätter käppar i hjulet för
samarbete segmenten emellan. Affärssegmenten arbetar för att förbättra och därigenom behålla sin
egen verksamhet vilket har resulterat i att gränsen mellan segmenten har blivit allt kraftigare.
Dessutom arbetar de för att kunna ta till sig ny verksamhet och på så vis kunna öka sina
ekonomiska vinningar.

K: När ett segment är resultatansvarigt blir det konkurrens. Konkurrensen påverkar
så klart och samarbetet kunde vara bättre. Det är ett strukturellt problem som är
svårt att göra något åt.

5.2.2 Resultatmätning och vinsttänkande
En starkt bidragande orsak till att samarbetet inte fungerar särdeles bra mellan affärssegmenten är
fokuseringen på den egna vinsten. Organisationsförändringen innebar att affärssegmenten blev
resultatansvariga för sin egen verksamhet och de redovisar därmed var för sig segmentets
ekonomiska situation. All verksamhet mäts i siffror som sedan kontrolleras och jämförs
affärssegmenten emellan. Denna ekonomiska mätning kräver av segmenten att de fokuserar på att
uppnå positiva resultat för att kunna behålla sin verksamhet för att den inte ska överföras till ett
annat segment. Resultatmätningen innebär i de flesta fall att affärssegmenten koncentreras till ett
självständigt och fokuserat arbete.

G: Var och en tänker lite för mycket på sitt och på den legala mätningen.

G: Ju mer det delas upp i resultatenheter desto mer tänker var och en på sitt.

G: Man är ansvarig för sin vinst och sitt resultat inom segmentet och det kräver att
man jobbar självständigt.

Segmenten har blivit mer målinriktade och målet som eftersträvas är att optimera resultatet vilket
visar sig i att affärssegmenten genomsyras av ett vinsttänkande. En av orsakerna till att samarbetet
inte fungerar är således att segmenten tvingas att enbart tänka på sitt i och med mätning i
ekonomiska resultat för det enskilda segmentet. Detta innebär i sig att mycket tid och energi går åt
där vinsttänkandet sätts i första hand medan Partena som helhet, där samarbetet ingår, kommer i
andra hand. En av intervjupersonerna uttrycker tidsfaktorns betydelse som följande:
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S: Det är en affärsvärld där tid är pengar, så tänker affärssegmenten idag. Det blir
inte mycket tid över just nu för samarbete. Istället går tiden till interna
skiljaktigheter och vinsttänkande.

Resultatoptimering och vinsttänkandet inom segmenten har fått som biverkning att segmenten har
fjärmat sig från varandra. Dels beroende av att de inte har tid att lägga energi på att bygga upp
kontakter men främst beror det på att segmenten har kommit att bli för enkelspåriga och
självständiga i sin kamp för specialisering och höga resultat. Det har byggts upp täta väggar mellan
segmenten och koordinationen dem emellan förbises. En av intervjupersonerna beskriver
situationen som följande:

S: Man kan se hela företaget som en familj och segmenten som syskon. Alla bidrar
med pengar till familjen även om det skiljer sig åt. Men nu är det så att det finns
inget familjetänkande utan alla tar hand om sitt. Och vill man ha hjälp utav någon
annan skall man kunna få det, men det verkar inte fungera i nuläget.

5.2.3 Otydliga budskap och förvirring
Ett av de vertyg som ledarskapet kan använda sig för att kommunicera ett budskap är att visa
uppmärksamhet gentemot ett viss område. Ledarskapet bör visa vad det är som de bryr sig om och
fäster vikt vid i organisationen. Ytterligare en orsak till varför samarbetet mellan affärssegmenten
inte fungerar beror på ledarskapet i Partena. Först och främst har koncernledningens budskap kring
organisationsförändringen inte varit tillräckligt tydligt. Avståndet mellan koncernledningen och
personalen i affärssegmenten sägs vara för stort och därmed har inte intentionerna med
affärssegmenten nått ända fram. Det råder oklarhet inom affärssegmenten om vad som premieras-
självständighet eller samarbete. Denna oklarhet leder till att personalen inom organisationen inte
vet vad som är det mest viktiga, segmentet eller koncernen.

G: Det är klart att det inte blir något samarbete när inte ledningen fäster fokus vid
det!

Flera intervjupersonern anser att ledningen har gett för mycket frihet till segmenten när det gäller
samarbetet och att det därmed inte sköts på rätt sätt. Det krävs enligt dem någon som driver ihop
segmenten till ett företag. Ett problem är att i koncernledningen sitter bland andra de som är
övergripande chefer för respektive segment och ”vissa av cheferna verkar ha svårt att se
koncernen totalt”. De övergripande cheferna verkar till stor del innefattas av både konkurrens-
samt vinsttänkandet och bidrar därigenom inte till samarbetet. De resterande
koncernledningsmedlemmarna har andra funktioner inom organisationen, såsom exempelvis
personaldirektören, och befattar sig därmed inte i lika stor utsträckning med samarbetet mellan
affärssegmenten.

G: Det måste vara någon som tar en helikoptersyn inom Partena för att se helheten.

S: Det beror på kommunikation, kommunikation och kommunikation. Någon måste
slå an takten så att alla ror samtidigt.
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Det fattas en slags samordnare inom organisationen som kan arbeta som en brygga mellan
segmenten och fästa vikt vid Partena som helhet. Den ende som i nuläget skulle kunna ha den
funktionen är VD själv eftersom han är den som är insatt i alla segmenten och borde vilja se till
Partena som helhet. ”Man måste kunna kompromissa och samarbeta och dessa regler skall sättas
upp av VD” (G).

Konkurrens- och vinsttänkandet är inte enbart negativt eftersom det verkar som om det ger
motivation och drivkraft att producera ett bra arbete vilket för segmentet framåt. Gränsen mellan
positivt och negativt är dock en tunn lina i det här fallet. För att kunna uppnå det positiva med
konkurrens- och vinsttänkande krävs att ledningen klarar att se till att segmenten balanserar på den
tunna linan mellan positiva och negativa effekter.

S: Problemet är att det behövs starka ledare, föräldrar, som kan styra barnen bort
från slagsmål och mot samarbete. De fyra toppherrarna i varje segment måste ha
familjetänkandet och de måste prata internt. Göra det till en familj, där de starkaste
hjälper de svagaste att uppnå en bättre position.

5.2.4 Praktiska hinder och dåliga vägar för samarbete
Det saknas förutom ett klargjort budskap i organisationen även strategier för samarbete. Det finns
ingen struktur inom organisationen för hur ett samarbete skulle kunna ökas. Affärssegmentens
produktioner skiljer sig åt ganska nämnvärt och därigenom anser intervjupersonerna att det är svårt
att hitta vägar för att kunna samarbeta. ” Alla är så upptagna att det behövs bra lösningar för ett
samarbete”(G). Att segmenten inte lyckats hitta några vidare samarbetsformer beror säkerligen
även på att tiden förbrukas för konkurrens- och vinsttänkande och således läggs ingen energi på att
hitta projekt att samarbeta kring.

Segmenten har inte liknande processer vilket resulterat i att de har svårt att koordinera med
varandra. Partena Trailer Logistics står lite för sig själv eftersom hela deras produktion och
marknad återfinns i USA. Hindren för PTL att inneha ett nära samarbete med de andra segmenten,
såsom tidszoner, språk, kultur och framförallt avstånd, är helt enkelt för stora. Dock finns det
möjligheter för de andra segmenten att samarbeta och en av intervjupersonerna menar att ”det
gäller att hitta minsta gemensamma nämnare”(G).

Ytterligare en orsak till varför ett samarbete inte kommit igång mellan segmenten är att de säger
sig veta för lite om varandra och vad som är på gång i respektive segment. Det finns för närvarande
inga planerade möten där personal från de olika segmenten kan träffas och kanske hitta områden
som det går att samarbeta kring och ”det finns praktiska hinder men inte mentala”. Inom
organisationen fattas en kommunikation segmenten emellan och informationen mellan dem blir
således knapphändig vilket resulterar i att samarbetesområden inte upptäcks.

5.3 Genom den sociologiska kameralinsen /Avslutande diskussion
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De teoretiska begrepp som jag använt för den här uppsatsen har inneburit att den interna bilden av
Partena har blivit mer nyanserad och kunna analyseras från olika perspektiv. Genom det teoretiska
vertyget syns inte bara bilden i sig utan även bakgrunden vilket ger förståelse. Det har väckt nya
tankar och funderingar som lett till att nya begrepp, såsom motstånd till förändring, har kunnat
appliceras på den interna bilden.

Partena skulle i princip kunna vara lokaliserat var som helst i världen och kunna bedriva samma
verksamhet minst lika effektivt som det gör i Sjöby och Karlshult. Visst skulle det bli kostsamt att
flytta själva produktionen men de pengarna skulle kunna sparas in på billigare arbetskraft och
lokaler någon annanstans i världen. Enligt Bauman är detta ett tänkande som idag återfinns i många
företag. Förtagen har alla möjligheter att flyttas. De som har makten över var företaget skall vara
beläget är investerarna, aktieägarna, som är intresserade av lönsamheten och inget annat. Kvar
finns den lokala befolkningen som genom sina familjer, bostäder och kontaktnät är bundna till en
geografisk plats och som inte hur som helst kan ge sig av om företaget skulle flyttas. Deras rädsla
grundar sig i att inte ha makten, möjligheten att faktiskt påverka företagets lokalisering. Företaget
kan flyttas med konsekvenserna därav förblir kvar hos de lokala personerna (1998). I denna
vetskap och rädslan inför den föds säkert en hel del motstånd till förändring. Schein menar att
organisationskulturens ångestreducerande funktion hotas när det sker förändringar och motstånd
skapas genom att medlemmarna vill ha stabilisation och de vill inte känna av någon ångest. (1985)

Morgan menar att det finns olika arter av organisationer som åtskiljs beroende på hur
förändringsbenägna de är och vilka krav på förändring som omgivningen ställer. (1997) Svensk
organisation har varit van att verka i en relativt stabil omvärld. Många medarbetare värderar därför
tryggheten högt och eftersom de är ovana vid förändring ses den inte sällan som ett hot istället för
en möjlighet (Erikson, 1992). Partena tillhör definitivt ett av dessa företag som har varit relativt
statiskt och de anställda, som i många fall befunnit sig inom företaget en mycket lång tid, är inte
vana vid en dynamisk och föränderlig organisation.

Det nuvarande Partena är dock ett öppet system där förändringar konstant tvingar framåt i
utvecklingen. Partena har blivit en internationell organisation där öppenheten har inneburit
introducerandet av andra organisationskulturer i organisationen. Kulturer som har rört om i grytan.
Den nya organisationstrukturen har inneburit stora förändringar och det är inte mycket som är sig
likt från det ursprungliga Partena.

5.3.1 Bilden av Partena Container Handling
Det råder ett klart missnöje kring Karlshults situation och gruppledningen där vill se att en
förändring kommer till stånd. Karlshult har tidigare fungerat som en egen fabrik och plötsligt
befinner de sig i en situation där beslut tas utan deras medverkan. Angelöw talar om det goda
förändringsarbetet som skall medverka till att förändringar inte ses som ett hot vilket underlättar
förändringsprocessen för organisationen och dess medlemmar. Det som kan skapa motstånd från
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de anställda inför en förändring är att den har bestämts över deras huvuden och att de därigenom
inte har någon möjlighet att påverka förändringen. Möjligheten att själv påverka sin egen situation
är central för varje människas motivation, menar Angelöw, och den kan ses som motorn till
förändringsarbetet. En förändring kan innebära att tryggheten hotas, de sociala kontakterna
förändras, statusskillnader eller andra arbetsrelaterade förändringar som ger de inblandade
personerna en negativ syn på förändringen. Om inte personerna inser nyttan med förändringen
leder det ofta till motstånd. Det är därför viktigt att så många som möjligt ges tillfälle att delta i
förändringsarbetet och att de genom involvering kan bli engangerade (1991). Ledningen i Karlshult
var inte eniga med koncernledningen om att deras enhet skulle ingå med Limmyenheten. Det finns
därmed ett motstånd i Karlshult mot själva organisationsstrukturen som säkerligen inte bidrar till
att samarbetet mellan de båda enheterna underlättas. Detta missnöje förstärks dessutom i och med
att kulturskillnaderna mellan den svenska och finska enheten sätter käppar i hjulet för samarbete.

Partena Container Handlings problem beror i mångt och mycket på strukturen av
organisationsschemat. Den nuvarande organisationsstrukturen efter förändringen har inneburit för
PCH i Karlshult att beslutsprocessen blivit mer omständig och därmed blir arbetsprocessen längre i
tid. Organisationsstrukturen har även inneburit oklarheter om vissa av gruppledningens positioner
och befogenheter. Dessutom fungerar inte den nuvarande organisationen vid gruppledningsmöten
när inte alla frågor kan behandlas.

Det verkar ha varit jobbigt med omställningen både för svensk och finsk organisation. I Sverige
fanns hotet om arbetstillfällen, eftersom den mesta verksamheten är förlagd här kom en hel del
finländare över för att lära sig organisationen och några stannade kvar på heltid, vilket tydligen
väckte en del upprörda känslor. I Finland fanns hotet om att produktion skulle kunna flyttas till det
mer vinstgivande Sverige och att de därigenom skulle tappa verksamhet och arbetstillfällen. En
organisationskultur vidmakthåller sig själv genom rekrytering av personer som passar in och
därmed kommer sällan avvikare in i kulturen. (Schein, 1985) I Partenas fall vid sammanslagningen
mellan det svenska och finska företagen var det inte frågan om att personerna som bestämde sig för
att arbeta på deras tidigare konkurrenters företag skulle passa in.

Vad som kanske främst ställer till det i samarbetet mellan de svenska och de finska enheterna är
skillnader i nationella kulturer. Enligt Hofstede beror skillnader mellan nationella kulturer på
olikartade värderingar medan organisationskulturer åtskiljs beroende av olika sedvänjor. De ytliga
sedvänjorna är möjliga att lära in och lära om medan värderingarna som är grunden för kulturen är
mycket svårföränderliga. (1991)   I Partenas fall beror skillnader mellan svenskar och finländare
både på skillnader i värderingar och sedvänjor eftersom både organisationskulturen såväl som den
nationella kulturen är olika. Däri torde problemen med sammanslagningar av två företag från olika
länder återfinnas eftersom värderingarna som i mångt och mycket styr sedvänjorna är svåra att
förändra. Dessutom är ett problem kring dynamiken mellan svenskarna och finländarna i Partena
att de kommer från två skilda organisationer som tidigare konkurrerat med varandra.
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Enligt Bauman har globaliseringen inneburit att det lokala har mist något av sin påverkan. Den
meningsgenererande funktion som det lokala tidigare innehaft har idag mindre betydelse för
individerna eftersom det lokala blir influerat av det globala. Det är alltså svårt för det lokala att
inneha samma kontroll som det förr haft eftersom individerna ser och märker av andra influenser
som kan vara starkare än de lokala (1998). Partenas medlemmar har på ett sätt tvingats till att
öppna ögonen för att det finns andra sätt att arbeta på och verka tillsammans som kan vara
effektivare än deras invanda mönster. Samtidigt som organisationsstrukturen bestämts över
Karlshultsmedlemmarnas huvuden vilket har lett till ett missnöje som förstärks i och med
svårigheterna att samarbeta över nationella- och organisationskulturella gränser.

          

PCH Karlshult

struktur

           missnöje

kulturskillnader

samarbetssvårigheter

Figur 5.1 Orsaker till PCH i Karlhults situation och dess konsekvenser

Det råder således en negativ anda i Karlshult, som dock inte har visat sig i enhetens resultat
eftersom de fortfarande är den mest vinstgivande enheten. Ett allmänt missnöje och negativa
känslor på arbetet avspeglas troligtvis så småningom även på produktionen vilket gruppledningen i
Karlshult fruktar. Deras verksamhet är tryggad under den tid som de är framgångsrika men som
gruppcheferna frågar:

Jag är konfunderad över den långsiktiga strategien på toppnivå. Vad känner de för
Karlshult och vad händer med enheten den dagen då går så bra som idag. Nu tillför
enheten en massa pengar men sen?

5.3.2 Kundens bild av Partena
Morgan trycker på, i sin diskussion kring organismmetaforen, vikten av att omgivningen även ges
utrymme från organisationen samt att utbytet mellan organisationen och det externa tas med i
beräkning. Organisationen befinner sig i en omgivning och bör anpassar sig efter den för att
överleva (1997). Ett sätt att anpassa organisationen mot det externa är genom att fokusera på
kunden, vilket Partena har haft som strategi sedan organisationsförändringen.

För att tydliggöra den interna bilden av Partena kan kundens bild ha en hel del att tillföra. Främst
är det säljbolagen som har uppmärksammat kundernas bild av organisationen och att de är
konfunderade.

Idéen med affärssegment som kundbaserade är en av de faktorer som intervjupersonerna fann som
mest positiv med organisationsförändringen. Varje segment kan ta sig an sina kunder och ägna
dem kvalitetstid och därigenom kunna få till ett nära och tätt samarbete.”Våra produkter är enormt
tidskrävande och man måste hela tiden bygga på företag/kund relationen” (G). Det krävs en
växelverkan mellan segmentet och kunden för att kunna tillfredställa kundens behov. Partena bör
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inte bara anpassa sig gentemot den externa kunden utan det skall finnas ett utbyte dem emellan för
att situationen skall bli givande för båda parter.

Teorin bakom organisationsförändringen får mer än godkänt men det fungerar inte i praktiken och
det finns två orsaker till varför. För det första åtgår en massa tid till det interna, såsom att optimera
resultat och behålla sin verksamhet, således försvinner fokus från kunden.

S: Partena har skygglappar på sig och varje segment ser bara sina delar. Det måste
verka utåt som ett helt företag. Annars kommer kunderna inte vilja ha kontakt med
Partena. Frågor om Partena bombarderar i nuläget säljbolagen vilket visar på att
kunden har glömts bort och det finns inte tid kvar för kunden.

Den andra orsaken beror på att segmenten inte enbart har sina specifika kunder utan en del kunder
är gemensamma vilket har vållat en del frågetecken hos kunderna. Ett exempel är vid stororder då
flera segment är inblandade vilket kan verka förvirrande för kunden med olika försäljare och skild
administration. Det innebär i praktiken att kunden kan ha att göra med upp till fyra olika försäljare
samt att fakturor, offerter och ordrar är skiljt och handhas av olika segment.

Ytterligare ett områden där de gemensamma kunderna märker av splittringen gäller
marknadsföring. Kunderna får reklam och information av de olika segmenten som varken är
enhetlig eller koordinerad. Det finns ingen gemensam marknadsföring vilket bidrar till att förstärka
bilden av det oenade Partena.

S: Ett exempel är under utställningsmässan i Hannover då både PIS och PCH fanns
representerade i varsin monter. Kunderna ställde sig frågande till varför de inte
fanns i en monter eller åtminstone i närheten av varandra. Den enkla anledningen
till att så inte var fallet är att de inte hade kommunicerat med varandra kring
mässan.

Det bristfälliga samarbetet mellan affärssegmenten avspeglar sig ut gentemot kunden.
Marknadsföring och försäljning är inte gemensamt vilket främst märks av hos storkunder. En
enhetlig bild ut mot kunderna visas inte upp och när de öppnar dörren mot Partena ser de en
splittrad organisation.
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Ps

   Figur 5.2 När kunderna öppnar dörren mot Partena ser de mestadels de fyra självständiga segmenten.

5.3.3 Bilden av samarbetet inom organisationen
Den genomgripande förändringen till affärssegment verkar inte ha legat i linje med den
organisationskultur som redan fanns inom organisationen. Intervjupersonerna menar att det nya
sättet att tänka och handla inte är bekant och att det därigenom blir svårt att anpassa sig till nya
förhållanden.
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G: Man har förlorat samhörigheten. Segmenten slåss för sina resultat. Folk känner
att samhörigheten saknas och att brandväggar har byggts upp dem emellan. Det är
en naturlig följd av att företaget utvecklas så det är bara logiskt. Men de som
funnits inom företaget länge upplever skillnaden.

G: Segmenten försöker att suga åt sig av sina bitar och det känns inte igen att det är
så.

Ogbor menar att en organisationsförändring kan genomföras men om den inte samstämmer med
den rådande organisationskulturen eller om organisationskulturen inte ändrats kommer inte
medlemmarna att agera i enlighet med den nya förändringen eftersom det bryter mot deras
konstruktioner för handlande. Den enskilda personen tar hänsyn till vad som händer med
relationerna till de andra medlemmarna vid förändringen och utifrån detta bedömmer om
förändringen är positiv eller negativ (1990). De områden som idag har ett relativt utvecklat
samarbete är de olika personal- och ekonomiavdelningarna. En av anledningarna till att de lyckats
behålla sitt goda samarbete är troligvis att organisationsförändringen inte innebar att de behövde
förändra i sina samarbetsstrategier och organisationsförändringen hade ingen nämnvärd påverkan
på deras samarbete. När det gäller samarbetet mellan de övriga avdelningarna inom segmenten som
till exempel produktion har samarbetet inte bara kommit igång utan det har försämrats mot hur det
var innan organisationsförändringen.

Organisationskulturen bör vara utgångspunkt för organisationsutveckling där kommunikationen
innehar en stor roll genom att varje medarbetare får klarhet i hotbilder och den egna
organisationens möjligheter. Kunskapen om vad förändringen innebär torde enligt Erikson minska
motståndet kring den (1992). Individens förståelse bygger på egna erfarenheter, funderingar och
reflektioner samt påverkan från omgivningen och de medvetna eller omedvetna jämförelser med
andra som konstant pågår. För att överhuvudtaget ha möjlighet att påverka någons förståelse krävs
vetskap om hur förståelsen ser ut. Förståelsen är viktig, framförallt av målen, för om medarbetarna
inte förstår innebörden av till exempelvis en förändring kommer de inte att handla i enlighet med
vad som krävs för att förändringen skall kunna genomföras och de kommer istället att fortsätta med
det gamla invanda beteendet. Ledaren måste därmed kunna kommunicera budskap på ett sådant
sätt att medarbetarna kan ta till sig nya rutiner och handlar efter dem (Sandberg & Targama, 1998).

En av intentionen från koncernledningen med organisationsförändringen var att respektive
affärssegmenten skulle kunna arbeta som ett självständigt företag. Affärssegmentet arbetar utifrån
var och ens kundkrets vilket skulle kunna öka konkurrenskraften genom ett mer fokuserat och
specialiserat arbete. Dock har balansen mellan självständighet och samarbete inte vägts upp,
mycket beroende på att segmenten varit på det oklara med vad som ledningen premierar och att det
råder förvirring i organisationen kring vad som skall sättas i första hand. Det saknas ett budskap
från ledarskapet inom Partena om vad det är som uppskattas inom organisationen.



45

Det saknas en sammanhållande kraft inom företaget som måste starta i koncernledningen för ett
mer enat Partena Industri anser de flesta intervjupersonerna. En sammanhållande kraft kan vara
organisationskulturen och i enlighet med Schein och Hofstede anser intervjupersonerna att
ledarskapet bör visa vägen för vilket handlande och beteende inom organisationen som
eftersträvas. Att förändra ett förhållningssätt inom en organisation görs, enligt Schein, genom att
ledarskapet visar vägen för vad som är den åtråvärda förhållningen. Ledarskapets budskap sprids
genom organisationen och skapar den organisationskultur med ett visst tänkande och handlande
som gynnar organisationen (1985). ”Allt arbete i en organisation börjar på hemmaplan. Om inte
de egna meddarbetarna vet vad företaget står för och vart det är på väg lär ingen utanför företaget
heller förstå det”. (Eriksson, 1992, s.34)

Flera av intervjupersonerna menar att samarbetet bör gå ut på att de, om det behövs, skall kunna be
om hjälp och få det. Dock fungerar det inte på detta vis i nuläget. Att segmenten är dåliga på att
kommunicera har bland annat visat sig i praktiska situationer som en av gruppledningscheferna
berättar om:

Både Container Handling och Industrial Systems hade bjudit in oss från Trailer
Logistics för produktvisningsdagar. Det visade sig dock att de hade planerat dessa
produktvisningar på exakt samma datum utan att kolla med varandra. Det var inte
meniningen att man skulle hinna med båda och det fanns därmed inte en möjlighet
för oss att medverka på två visningar. Så det är uppenbart att det inte finns något
samarbete.

Segmenten intar ett förhållningssätt gentemot de andra segmenten där de ser det enskilda
segmentet istället för helheten. En konsekvens av att affärssegmenten fungerar som självständiga
enheter har blivit att Partena Industries för närvarande är en relativt splittrad organisation. Det
finns inget förtroende och ingen relation mellan segmenten.

G: Inte någon från de olika segmenten ger stöd till någon annan.

G: Jag försöker att samarbeta med de andra segmenten men jag upplever att det
inte finns någon pålitlighet. Man har tappat en del i de öppna förhandlingarna och
relationerna är mer affärsmässiga  nu.

Framförallt konkurrens- och vinsttänkande har lett till en självständighet som gränsar till egoism
och respektive segment har skaffat sig en yttre fiende i de andra affärssegmenten.”Situationen är
nu sådan att alla känner sig hotade”. En yttre fiende kan vara givande för en organisation eftersom
det kan stärka sammanhållningen bland medlemmarna. Det är dock tveksamt om en yttre fiende i
fallet med segmenten tillför något positivt. Det kan finnas mycket att tjäna på att ha en viss
självständighet men framförallt att segmenten kan se till helheten.

K: Just nu kämpar man för sina egna resultat men det måste komma till en
fokusering på gemensamma resultat.

G: Man glömmer bort helheten. Hela tiden finns pressen på att nå positiva resultat.
Och bara om det stör resultatet tar man tag i problem.
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Hotet om att produktion kan flyttas, resultatmätning, otydliga budskap och praktiska hinder har lett
till konkurrenstänkande, vinsttänkande, förvirring och en ganska låst situation där segmenten inte
samarbetar. Det innebär att affärssegmenten har avfjärmat sig från varandra och de har kommit att
bli allt självständigare. Helheten, Partena Industries, sätts i andra hand och fokus ligger på
segmentet.
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Figur 5.3. Faktorer som
påverkat splittringen mellan affärssegmenten och därmed helhetsbilden av Partena.


