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Carparts Minimax 
Indledning

Den industrielle revolution i 1700 tallet skabte store ændringer i måden, hvorpå samfund og arbejde 

var organiseret. Dette blev begyndelsen til en massiv urbanisering, hvor store fabrikscentrede byer 

skød i vejret. Der opstod en voksende interesse for effektivering, teknologisering og globalisering 

som bar industrien gennem tre faser frem til, hvor vi kender den i dag; fysisk råstyrke, 

automatisering og computerisering. I denne udvikling er ”arbejderen” konstant blevet sat overfor 

nye kvalifikationskrav – tiden og konkurrencen har forandret industriarbejderens vilkår - og denne 

udviklingen stopper ikke. I det højteknologiske og vidensbaserede samfund vi i den vestlige verden 

i dag lever i, er fleksibilitets- og kvalifikationspresset på den enkelte industriarbejder større end 

nogen sinde (Karesak 1990: 305-307 og Chmiel i Chmiel 2006). 

        I virksomheden ”Carparts Minimax” befinder man midt i ovennævnte problematik. Kravet om 

at kunne følge med en konkurrence fra masseproduktionskapaciteter i Asien har truet 

virksomhedens kvalitetsorienterede brand. Det har været nødvendigt at gentænke virksomhedens 

ideologi og man vil med færrest ressourcer og høj fleksibilitet skabe maksimal kvalitet og profit. Et 

sådan ideal vil utvivlsomt få mærkbare og direkte konsekvenser for selve produktionsleddet – 

arbejderen – hvilket paradoksalt nok ofte er den del af virksomheden, som har mindst indflydelse på 

udviklingsstrategier og eget arbejde. 

                  Inden for arbejds- og organisationspsykologien findes der oppositionerende teoretiske 

indfaldsvinkler - overordnet set - men ligeledes i forhold til de forskellige fagelementer. I denne 

opgave vil jeg primært arbejde ud fra det europæiske perspektiv (Chmiel 2006) og momentvis 

uddybe med modernistiske og symbolsk fortolkende antagelser (Hatch 2006) samt psykisk-, 

sundheds- og arbejdsmiljøorienteret teori(Karesak 1990). Der er ikke én teoretisk tilgang som alene 

kan forklare feltets fragmenterede fænomener – ej heller én som indeholder den eksakte 

sandhedsværdi. Jeg vil derfor gøre brug af forskellige teoretiske forslag, som jeg finder relevante if. 

de forskellige problemstillinger.  

A1: Hvilke arbejds- og organisationspsykologiske tiltag blev anvendt i omstruktureringen? 

Bente har været hovedorganisator af den omstrukturering som virksomheden har gennemgået. På et 

teoretisk plan kan man kategorisere forandringen som; converging change1, hvor man ved hjælp af 

1 En ændring – hvorigennem man forsøger at forbedre sig – ved at effektivere sammenhængen mellem 
virksomhedens forskellige elementer. 
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princippet om fine-tuning2 vil forbedre og effektivere det, man allerede gør. Man forsøget at 

optimere forholdet mellem strategi, struktur, personel og arbejdsproces (Senior i Chmiel 2006: 348-

349). Minimax’s omvæltninger er ikke af ren frame-braeking3 karakter - og dog - i dele af 

virksomheden kan man tale om en modular transformation4, da der i produktionsafsnittet er sket en 

betragtelig omvæltning (Ibid.). Bente har valgt at fokusere på en række tiltag, der skulle sikre 

målsætningen – mens hun har set bort fra andre arbejds- og organisations redskaber. Fakta er, at 

man i virksomheden står overfor en række symptomer – mere eller mindre direkte eftervirkninger af 

Bentes dispositioner. Arbejdspladsens problemer fremkommer i produktionsdelen, hvor 

sygdomsfraværet og den generelle utilfredshed med egen arbejdssituation er faretruende høj. 

Arbejderen er under hård fysisk pres, pålagt overarbejde og der til syne kommer psykosociale 

problemer blandt det pågældende personale.  

Jeg vil i det følgende påpege et udsnit af de tiltag, hvilke man i omstruktureringen og Bente som 

ansvarlig herfor anvendte. 

¶ 360 graders feedback. I denne feedback metode bliver den enkelte medarbejder 

vurderet af såvel over- som underordnede, kollegaer og i visse tilfælde kunder. Disse udtalelser 

sammenfattes i en kompetenceprofil af pågældende medarbejder, hvilken anvendes som 

udgangspunkt for medarbejderens udviklingsstrategi. Det er en moderne metode, som er konvertible 

med mange moderne virksomheder og er blevet populær inden for erhvervslivet. Der er endnu ikke 

megen empirisk support for feedback metoden – undersøgelser har dog vist, at oprigtigheden af 

kompetenceprofilerne afhænger meget af kvaliteten af metoden samt dennes 

anvendelsesomstændigheder. Er disse ikke prioriteret tilstrækkeligt højt, vil det billede, der tegnes 

af den enkelte medarbejder blive misvisende  (Fletcher i Chmiel 2005; 143-145). 

¶ Personaleopdeling i ”blue collar wokers” og ”white collar wokers”; Man har valgt at 

dele virksomheden op i tydeligt differentierede ”påklædningskoder”. Medarbejderne på 

administrations- og forretningsafsnittet er klædt i hvidt, mens produktionsmedarbejderne er iført 

blåt arbejdstøj. Påklædningsspecifikation er et hyppigt anvendt fænomen i mange forskellige 

virksomheder i dag – det kan være med til udtrykke identitet, et bestemt image, men kan ligeledes 

have en praktisk funktion (Hatch 2006: 231). Umiddelbart kan denne opdeling være fordelagtig, 

2 En proces hvor man i store træk fokuser på det, man i virksomheden gør godt og forsøge at gøre det 
endnu bedre. 
3 En revolutionerende ændring, som involvere en markant omvæltning i hele virksomheden. 
4 Frame-breaking i subdele af en virksomhed.  
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idet funktion og tilhørsforhold bliver øjensynlig på arbejdspladsen. Men den kan ligeledes skabe 

oppositioner internt i virksomheden, hvilket jeg vil diskutere mere udførligt i B2. 

¶ Som et led i omstruktureringen har man foretaget en teknologisk opgradering - nye 

sikre maskiner, hvilke har erstattet nogle funktioner, som før har været personbetinget. Der er 

ydermere blevet indført nye produktionsmålsætninger, som i begyndelsen af hvert vagtskifte 

justeres i forhold til krav og produktionsmål. Man har som resultat af først nævnte og samtidigt for 

at spare i produktionsomkostninger foretaget en nedskæring i fast personale i produktions afsnittet. 

Dette har betydet, at man har måttet indføre et mere fleksibelt vagtsystem, som inkluderer længere 

vagter, standby og  overarbejde (Case: 3, l.15-24). Belønning for det øgede arbejdspres og 

fleksibilitetskrav bliver tilgodeset i den enkelte medarbejders ”lønpose”. Motivationsfaktor og 

incitament for arbejdet blandt produktionsmedarbejderne bliver dermed af økonomisk karakter. 

A2: Hvilke tiltag blev ikke anvendt? 

¶ Med indførelsen af de nye maskiner har man nedsat risikoen for tekniske fejl og på 

den måde opgraderet sikkerheden på arbejdspladsen. Man har dog ikke taget højde for de 

menneskeskabte fejl – ubevidste; ”slips” og forsømmelser som mere bevidste; fejl og brud – hvilke 

ofte kommer i kølvandet på pressede, stressede arbejdsvilkår. Psykiske og fysiske arbejdskrav(iflg. 

amerikanske og svenske undersøgelser) er begge vigtige faktorer for arbejdere (Karesak 1990: 61-

66). Såvel de tekniske, systembaserede fejl som de menneskelige årsager til uheld på arbejdspladsen 

spiller en rolle for dennes sikkerhed (Chmiel i Chmiel 2006: 259). Helbreds og sikkerhedsmæssige

mangler samt ”stressore” i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø har en effekt på medarbejderens 

ydeevnen samt for ulykkes- og fejlkvotienten på en arbejdsplads. Undersøgelser peger dog i  

forskellige retninger, når sammenhængen mellem stressfaktor og type af fejl skal påvises. Ydermere 

er den enkeltes psykosociale virkelighed afhængig af dennes individuelle måde at cope og forholde 

sig til arbejdsvilkårene på.  (ibid.: 262 og Karesak: 78-82).

      Produktionsarbejderen i Carpart Minimax er blevet presset i det nye vagt system og er i 

risikozonen for overbelastning og opslidning - overarbejdets konsekvenser, som lønnen ikke kan 

tilgodese. Odette, som er helbreds og sikkerheds maneger i virksomheden har påpeget, at den 

manglende prioritering af ergonomisk træning og indsigt i overarbejdets konsekvenser for den 

enkelte medarbejder kan resultere i, at virksomheden opslider dens medarbejdere. Odette har 

markeret denne risiko over for ledelsen, som har afvist at sætte fokus på området. Odette mener, at 

det faktum, at virksomheden ikke lever op til WHO’s standarder og at man indirekte er villig til at 

risikere store ubevidste menneskeskabte arbejdsulykker er uetisk (Casen: 6, l. 1-14).
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¶ Som jeg indledningsvis var inde på, udvikles kravene til job og arbejdsopgaver meget 

hurtigt i dag og dette fordrer, at træning bliver en vigtig og kontinuerlig prioritet på en moderne 

arbejdsplads. Træning involverer en systematisk udvikling af den enkelte medarbejders viden, evner 

og attitude i forhold til at kunne udføre sin arbejdsfunktion bedst muligt (Patrick i Chmiel 2006: 

101). Særligt ved markante omvæltninger i arbejdets art og omstændigheder, som man med Carpart 

Minimax’ omstrukturering har indført, bliver efteruddannelse af medarbejdere – og i pågældende 

virksomhed i træning af produktionspersonel - et vigtigt initiativ. Det virker ikke til at træning har 

været involveret i  omstruktureringens prioriteter. 

¶ Den  klassiske ledelsesstil, der bliver ført i Carpart Minimax – særligt med henblik på 

Bente, som central i den aktuelle omstrukturering – har ikke involveret i motivationsfaktorer ej 

heller, har man inddraget produktionspersonalet i planlægningsprocessen. Jeg vil senere i opgaven 

uddybe ledelsesstilen og nu blot pointere, at det er den enkelte medarbejders fleksibilitet, der skal 

bære store dele af omstruktureringen og motivationen bag arbejdsindsatsen og i forhold til indsatsen 

må dermed være et kriterium for succes. Ledelse burde af den årsag, med fordelagtighed have lyttet 

til medarbejdernes meninger og benyttet sig af redskaber til øge den enkelte medarbejders 

motivation for  og i omstruktureringen. Man kunne eksempelvis have beskæftiget sig med og 

analyseret arbejdspladsens kultur og i lyset deraf udtænke organisations forandringerne og udpege 

relevante strategier i den forbindelse – dette vil blive uddybet i B1. 

A3: Konsekvenser af ovenstående valg og fravalg? 

Først og fremmest valgte man at anvende et moderne feedback redskab, som ihht. ovenstående 

kunne blive problematisk, hvis ikke det inden anvendelse blev tilstrækkeligt udtænkt og 

gennemarbejdet i forhold til den enkelte virksomhed. Bente påtaler, at hun udelukkende oplever 

negativ feedback fra produktionsafsnittet, hvilket stemmer naturligt overens med den gruppe 

medarbejderes generelle frustrationer over omstruktureringen. Man kunne dog ligeledes forestille 

sig, at den enkelte medarbejder grundet arbejdspresset ikke har overskud til at bruge de ekstra 

ressourcer for at opnå en kvalificeret anvendelse af metoden – det bliver ”venstrehåndsarbejde”, 

hvilket eliminerer og misviser metodens effekt. Man kunne også betvivle, om metoden i 

virkeligheden er blevet ordentligt introduceret til medarbejderne. Den mistanke ligger til grund i, at 

medarbejderne på andre områder har indikeret lignende kommunikative problemer fra ledelsen og 

horisontalt i virksomheden (Casen: 5, l. 12-13). Feedbacken er altså primært blevet til ukonstruktivt 

kritik, som for produktionsmedarbejderen er et udtryk for frustration og for ledelsen et forstyrrende 

element, der ikke var taget megen højde for i planlægningen af omstruktureringen og som man ikke 
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ved, hvad den skal stille op med. Man har heller ikke beskæftiget sig særligt med motivation og 

træning af personel i forbindelse med omstrukturering, hvilket ligeledes kan have forårsaget 

arbejdspladsens aktuelle, uhensigtsmæssige symptomer. 

Påklædningen kan som ovennævnt have en funktionel fordel på en produktionsbaseret arbejdsplads. 

De forskellige roller og funktioner er på den måde definerede og åbenlyse. Men det kan samtidig 

være med til at skabe en oppositions præget arbejdsmiljø på arbejdspladsen. I Carpart Minimax er 

der blevet skabt en to delt arbejdsplads – ikke en enhed som er fælles om at opnå et resultat. De 

omtaler hinanden som  ””white collars” og ”blue collars” – hvilket indikerer denne tydelige 

opdeling (Casen: 5, l. 9-11). I og med arbejdspladsen er i en forandringsfase og den enkelte 

medarbejder – især produktionsarbejderen er meget presset og frustrationer fremkommer deraf, vil 

man have et naturligt behov for at finde skyldige årsager. Det virker til, at der i pågældende 

virksomhed er opstået en opposition i produktionsafsnittet, hvis frustrationer et rettet mod 

administrationen og forretningsdelen. Denne kan være kompliceret at opløse uden strukturmæssigt 

at tænke i alternativer – Bentes ledelsesstil samt hendes og Thomas asymmetriske 

arbejdsbetingelser skal som udgangspunkt  omdefineres, hvilket vil blive nærmere belyst senere i 

opgaven.

Der er blevet investeret i ny teknologi og man har i virksomheden satset på et nyt, fleksibelt 

vagtsystem, som kræver maximalt af den enkelte medarbejder i produktionen. Både ledelse og 

medarbejder har accepteret et økonomisk belønningssystem. Dette er på kort sigt en produktiv 

løsning, men kan blive katastrofal for virksomheden på længere sigt, fordi man ikke har taget 

initiativer, som kan imødekomme den ekstra fysiske arbejdsbyrde, som bliver et naturligt følge af 

øget overarbejde. Som Carpart Minimax’ sikkerheds og helbreds maneger påpeger kan penge ikke 

løse helbredsmæssige problemer og virksomheden kan risikere at komme til at mangle arbejdskraft 

grundet demografien.  

B1: Hvilke teoretiske anvisninger og metoder kunne man have taget i betragtning inden 

omstruktureringen? 

Organisationskultur

Det fremstår tydeligt af casen, at omstruktureringen er udtænkt på det administrative plan og 

hovedsageligt af Bente. Kommunikationen i virksomheden har trods princippet om 360 graders 

feedback ikke været optimalt, hvilket ikke kun påpeges af produktions afsnittet, men ligeledes 

understreges af tillidsmanden. Thomas, som i struktursammenhæng umiddelbart er ligestillet 
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Bente(trods sin mere begrænsede indflydelse og sine langt dårligere fysiske 

arbejdsomstændigheder) har stor opbakning blandt kollegaer i hele organisationen, er ikke blevet 

meddelagtiggjort i omstruktureringen. Det virker til, at omstruktureringen har medført en situation, 

hvor mismod og mistillid blandt produktionsafsnittet og i forhold til de ledende i organisation. 

Carpart Minimaxs ledelse kunne forinden omstruktureringen have forsøgt at samle virksomheden, 

sætte fokus på fælles ansvar og engagement og derigennem ruste de ansatte til de nye 

omvæltningsudfordringer. En måde hvorpå dette kan lade sig gøre, er ved at beskæftige sig med 

virksomhedens fælles værdier og den enkelte medarbejders andel deri og forhold dertil. Det er en 

god metode til at få et indblik i, hvor medarbejderne står i forhold til de dispositioner som man vil 

foretage i en omstrukturering, men ligeledes en måde, hvorpå medarbejderen kan blive hørt. 

           En virksomheds kultur står i en dobbelt relation til såvel den ydre, omkringliggende verden 

som de mennesker, der befinder sig inden for virksomheden. En virksomheds værdier og normer 

skaber et image, som helst skal falde i overensstemmelse med den nationale kultur, for at blive 

accepteret og kunne sælge sit brand. Når man er ansat i en virksomhed, er det vigtigt at kunne 

identificere sig og stå inde for dennes kultur – på den måde opnås en stærk kultur, hvor der er stor 

enighed om det fælles sæt af værdier samt et højt engagement i opretholdelsen af disse på såvel 

overordnet plan som subkulturene i mellem. Er det modsatte tilfældet, er der tale om en ”silo” 

kultur, hvor der er fragmenterede og modstridende diskurser, normer, værdier etc., hvilket skaber en 

usamarbejdsdygtig arbejdsplads. Der er angivet en række forskellige definitioner af organisations 

kultur (Hatch 2006: 177). Følgende bud er en relevant definition i forhold til, hvad Carpart 

Minimax kunne sætte fokus på i deres intervention.

”The pattern of basic assumptions that a given group has invented, discovered, or developed in 

learning to cope with its problems of external adaption and internal integration, and that have 

worked well enough to be considered valid, and, therefore, to be taught to new members as the 

correct way to percive, think, and feel in relation to these problems” (Edgar Schein 1985: 6 i Ibid.). 

Sheins teori er en modernistisk indgangsvinkel til organisations kultur, hvor kulturen er et 

meningsnet med kerneværdier, som influerer organisationens medlemmer i måden,  hvorpå de 

handler og tager beslutninger. Viden om kulturen er et ledelsesredskab og denne kan formes efter 

behov. Kulturen indeholder en række grundantagelser, som genererer sandhed for det enkelte 

individ og bliver dermed udgangspunkt for tanke og handling. Disse grundlæggende antagelser 

varierer - fra kultur til kultur og menneske til menneske – og heraf opstår misforståelser og 
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konflikter. Schein taler ligeledes om værdier som kulturens dybeste antagelser og normerne som 

udtryk derfor – uskrevne regler konstrueret ud fra værdierne (Ibid.: 185-187).

         En mere abstrakt tilgang er den symbolsk-fortolkende, som udvider forståelsen af kultur til at 

inkludere sproget og symbolikken - en meningskontekst. Symboler kan defineres som objekter, 

aktioner, relationer eller sproglige formationer som skaber mening, følelser og som frembringer 

handling i den enkelte. Kulturen er en relationsbaseret forståelsesramme, hvorigennem man 

fortolker sig selv og sin  omverdenen. Kulturen er i følge den symbolsk-fortolkende overbevisning 

en overordnet social konstruktion, som ikke på samme måde, som modernisterne tænker, kan 

manipuleres med. Helt konkret arbejder man med, hvordan den enkelte medarbejder skaber mening  

og hvilken rolle den mening spiller i  forhold til arbejdspladsen. Den enkeltes mening er afhængig 

af den overordnede kontekst, som den fortolket ud fra. Man må derfor forstå den effekt som 

konteksten har på meningsdannelsen og på baggrund deraf forstå individet (Ibid.: 191-197).

          Der er delte meninger om, i hvor høj grad en organisations kultur kan forandres. Forskellen 

på den modernistiske og symbolsk-fortolkende indgangsvinkel til organisations kultur er primært 

individets forhold til kulturen. Modernisten vil hævde, at kulturen er mulig at forme og forandre; 

hvis kulturen influerer adfærd via værdier og normer, så skulle det være muligt at forme disse, 

således at den ønskedes adfærden hos ens medarbejdere frembringes. Den symbolsk-fortolkende ser 

organisationens kultur som værende en del af et større system og mere kompliceret at ændre. 

Lederen er ligeledes underlagt og en del af kulturen og kan derfor ikke træde ud deraf og få en 

kontrol derover. Hvis man vil skabe forandring, må man først forstå og tilpasse sig den herskende 

kultur og gennem sin interaktion deri påvirke (Ibid.: 207-208).

Assessment of cultural risk 

Furnham og Gunter (Senior i Chmiel 2006: 362-363) anbefaler, at man forinden en omstrukturering 

foretager en assessment of cultural risk; virksomhedens ledelse kunne før hun indlod sig på 

organisationsforandringen med fordelagtighed have undersøgt den kulturelle risiko. En vurdering 

af, i hvor høj grad den fremherskende organisationskultur vil støtte eller hæmme forandringer i 

organisatoriske funktioner og i forhold til implementeringen af en fælles strategi. Bente kunne på 

den måde have opnået indsigt og efterladt følgende valgmuligheder (French og Bell i Hatch; 357-

358) i forhold til ledelsesstil: 1) at ignorere kulturen, 2) at lede i henhold til kulturen, 3) at forandre 

kulturen så den tilpasses strategien, 4) at forandre strategien så den falder i overensstemmelse med 

kulturen (Ibid.). Dette syn på kultur er konvertibel med Scheins kulturteori fra 1985, som jeg i 

ovenstående var inde på, hvor der arbejdes med følgende tre niveauer: 1) en overfalde, hvor 

kulturgenstande er synlige men ofte utydelige, 2) værdier og adfærdsnormer, 3) en kerne af 
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overbevisninger og antagelser. For at forandre en virksomhedskultur må man altså fokusere på at 

ændre ting, som befinder sig bag overfladen(Hatch 2006; 185-188). 

             French og Bell (Ibid: 357-358) refererer i deres teori til de formelle elementer i en 

virksomhed; såsom organisatoriske systemer og procedurer, produkter og service, finansielle 

ressourcer og ledelse etc. Disse betragtes som den synlige del af det organisatoriske isbjerg. En lige 

så vigtigt led i det organisatoriske liv er dog den usynlige del af isbjerget - den uformelle 

organisation. Denne består af elementer såsom de ansattes værdier, attituder og holdninger, hvilke 

implementeres i organisationens kultur og som påvirker magtspil og adfærdsnormer i den enkelte 

organisation. Metaforen bag det organisatoriske isbjerg implicerer, at lige som et skib kun kender en 

vis mængde af det skjulte isbjerg, når det kolliderer med det, kan organisations kulturen være 

kompliceret at gennemskue, før evt. normer eller uskrevne regler bliver overskredet. At ændre en 

organisations kultur handler derfor mest om at forandre noget, som ikke åbenlyst er tilgængeligt 

(Ibid.). Ledelsen må derfor være på forkant med organisationskulturen, for bedst muligt at kunne 

imødekomme udfordringer i virksomheden.  

B2: Hvilke initiativer kan anvendes nu for at forbedre situationen i Carpart Minimax?

Lederskabet

Lederskab spiller utvivlsom en vigtig rolle for, hvorvidt en omstrukturering af en virksomhed bliver 

vellykket eller ej. Det er én af de elementer, som bliver nødvendige og vigtigst for Carpart Minimax 

at rette op på med henblik på fremtidig overlevelse og succes. 

             Carl er den øverste leder i ”Carparts Minimax” og har defineret en målsætning for 

virksomhedens nye profil; ”minimum of effort – maximum profit”. Bente er dernæst blevet nøje 

udvalgt til manager og gennem konkurrence med andre til at søsætte projektet (Casen: 4, l.10-15). I 

henhold til teori bliver en ledertype og en underledertype distinkceret ud fra dels personlige 

egenskaber og arbejdsmæssige funktioner. Det er interessant, at Carl som overordnet leder faktisk 

overlader det primære ansvar for udtænkning og implementeringen af omstruktureringen til Bente – 

Carl fører tilnærmelsesvis en laissez-faire ledelsesstil (ihht. Bass’ teori)  – i hvert fald i forhold til 

Bente. I store træk bør lederen være innovator – denne har visionerne og planerne for 

virksomheden. Lederen må besidde et overblik over, hvad der er vigtigt for organisationens 

fremtidige succes og hvordan man implementerer forandring. Fra metaanalytiske studier er det i dag 

generelt accepteret, at det er kapaciteten til at skabe en vision og implementere den, som er det 

vigtige i at være en effektiv leder. (Schakleton & Wale i Chmiel 2006: 278-280). Mellemlederen må 

derimod følge, efterleve og integrere de på forhånd definerede visioner. (Ibid.). Carl påpeger selv, at 



Sommereksamen 2007 – A og O. Karakter 7-4 

 - 10 - 

Bente måske har fået for megen frihed og ansvar – i hvert fald meget mere indflydelse end Thomas 

– som i forhold til virksomhedens struktur i og for sig er på samme niveau som Bente(Casen: 4, 

l.15). Det er Carl, som har haft en række overordnede visioner – i særdeleshed grundet 

udefrakommende konkurrencekrav,  men det er på en måde Bente, der har fået lov at definere dem. 

Omstruktureringen er blevet ”topstyret” af Bente – hvilket Carl som direktør ikke har været 

opmærksom på. 

              Gennemgående i Carpart Minimax er der en tydelig utilfredshed at spore med Bentes 

lederstil og ligeledes hendes implementering af omstruktureringsinitiativerne. Først og fremmest er 

den tekniske del af virksomheden – produktionsarbejderne - meget utilfredse med den måde tingene 

nu fungerer på og særligt med henblik på Bentes virke. Dernæst har Thomas indirekte kritiseret 

resultatet af omstruktureringen og bakker sine underordnede op. Sheila, Peter og Aspen har påpeget 

White-Blue collar problematikken og krævet en tydeligere specifikation af Bentes 360 graders 

feedback, som de ikke føler virker i praksis (Casen: 5, l. 32-34). Odette – som leder sikkerhed og 

sundheds afsnittet ser også med problematiske øjne på Bentes formåen. Bente har med sine 

initiativer i følge Odette kun løst kortsigtede problemer og advarer mod, at det nye vagtsystem med 

dets megen overarbejde på sigt vil føre til en yderligere sundhedsmæssig(stress, udbrændthed, 

ergonomisk belastning) problemer blandt de tekniske mellemledere og arbejderne. Odette har 

påpeget dette overfor ledelsen – men hun er ikke blevet hørt. Virksomhedens tillidsmand forsvarer 

som den eneste delvist Bente, idet hun i følge ham, ikke haft gode betingelser. 

Helt centralt, er der et problem med den ledelsesstil, som Bente benytter sig af. I følge teorien 

beskrives en considerate og en structuring ledertype – der er henholdsvis tale om lederen er person- 

eller opgaveminded. Studier fra Ohio og Michigan påpeger det interessante spørgsmål om, hvorvidt 

det er den personmindede leder, som både er optaget af sine underordnede og opgaven eller om det 

er den leder, som udelukkende holder fokus på sin arbejdsopgave, der har succes. (Schakleton & 

Wale i Chmiel 2006: 281-282). Antagelsen ud af Blake og McCanses leadership grid er, at den 

mest effektive leder er en, som kombinerer en bekymring for mennesker med en bekymring for 

opgaver. Beviserne herfor er dog ikke overbevisende, da den store variation i menneskelig adfærd i 

forskellige situationer bliver ignoreret foruden det faktum, at forskellig lederskab eller adfærd kan 

være hensigtsmæssigt i forskellige situationer (Ibid.). 

              Andre aspekter ved lederskab kan Weber belyse med sin teori routinization of charisma

(Hatch 2006: 311-313). I videreført betydning påpeges i denne vigtigheden af, at have en 

karismatisk forgangsmand i en virksomhed – en leder som spreder energi og engagement i 

virksomheden og som inspirerer sine medarbejdere. Denne figur kan ligeledes have en altafgørende 
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position i en for virksomheden presset og krisetangerende situation. Det er dog allesteds væsentligt, 

hvorledes de øvrige opfatter lederen – karismatisk eller ej – opbakningen bliver altafgørende for, 

om denne får succes. Karismaens produkter bliver ligeledes ”trivielle” og stagnerer i og med, at den 

optages af andre – dermed må en karismatisk skikkelse være konstant aktiv og innovativ, for at 

kunne opretholde sin position og gennemslagskraft. 

Bente fokuserer som maneger klart på opgaven og til den personlige indsigt, hvilket samtlige 

medarbejdere på det tekniske afsnit hævder. Følgende citat af Sheila(operational manager) indikerer 

pågældende frustration; ”She(Bente, ed.) has no idea about the production and she did not bother to 

ask us”. (Casen: 5, l. 12).Det virker altså til, at den kommunikation på langs og tværs i 

virksomheden, som Bente på papiret opprioriterede i forbindelse med omstruktureringen, 

paradoksalt nok er én af hovedårsagerne til, at Bentes kollegaer misbilliger hende.  

            Thomas er meget populær i hele virksomheden – han virker til at være i god kontakt med 

sine medarbejdere. Det bliver vigtigt at inddrage ham mere i virksomhedens ledelse. Han har på 

nuværende tidspunkt stor opbakning blandt sine underordnede – som pt. er den del af 

virksomheden, der halter mest. Skal man lave om på det høje sygdomsfravær og den generelle 

utilfredshed, må man Carl og Bente involvere Thomas i langt høje grad. Thomas er en 

personorienteret ledertype, som fokuserer mere på de psykiske og menneskelige konsekvenser af 

omstruktureringen. Han sidder naturligvis også i en anden ansvarsmæssig situation end Bente og 

kan på den måde tillade sig at opprioritere de psykiske aspekter, fordi han ikke skal stå til direkte til 

regnskab overfor Carls overordnede visioner. Ikke desto mindre er han vigtig for at genskabe en rød 

tråd i virksomheden – derfor bliver hans og Bentes samarbejde afgørende i nærmeste fremtid og på 

længere sigt. Deres rolle fordeling indflydelses og ansvarsmæssigt udlignes – ligesom deres fysiske 

(kontor) omstændigheder på arbejdspladsen ligeledes må.    

Som jeg var inde på i B1 og som fremført i ovenstående, er det umådeligt vigtigt at 

meddelagtiggøre ens medarbejdere. Kan man give dem ørenlyd i en række beslutninger og 

egenindflydelse, kan man opnå større tilfredshed og arbejdsomhed i virksomheden. Mange 

undersøgelser, som beskæftiger sig med fordelagtige personlighedstræk hos en leder peger på, at en 

leder med interpersonelle færdigheder klarer sig bedst og får mest muligt ud af sine medarbejdere. 

Undersøgelser af derailment5 bekræfter ovenstående tese og konkluderer, at intelligens kan føre en 

leder til et vist punkt, men det er imidlertid ikke nok til at vedholde sine leder evner. Man behøver 

5 Når en leder ikke formår at opretholde sin evne som leder.
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ligeledes indsigt i virksomhedens organisation og politik. De vigtigste kompetencer er dog igen af 

interpersonel karakter; medmenneskelige evner, selvbevidsthed, gode relationer til underordnede, 

fornemmelse og indlevelsesevne i konfliktløsning samt åbenhed er alle faktorer, som giver og 

opretholder en leders succes (Schakleton & Wale i Chmiel 2006: 296-299).   

   House og Mitchell (1974) har udviklet endnu en contingency teori, som omhandler, hvad 

der motiverer arbejdere i en given situation. Den grundlæggende antagelse er, at underordnede vil 

reagere som ønsket overfor en leder i den grad, at de tror på at lederen kan hjælpe dem med at opnå 

eller bevare deres mål. Ifølge teorien er der fire typer lederadfærd, som kan påvirke underordnedes 

motivation; Det direktive lederskab: At være klar over hvad de underordnede forventes at gøre, 

vejlede, skemalægge og koordinere arbejde. Støttende lederskab: Overveje de underordnedes 

behov, vise bekymring overfor deres velfærd og skabe et venligt arbejdsklima. Deltagende 

lederskab: Konsultere underordnede og overveje deres forslag og holdninger. Præstations-

orienteret lederskab: Sætte udfordrende mål, søge forbedringer af udførelsen, udtrykke tillid til at 

underordnede kan nå højre standarder. House foreslår, at en del af et effektivt lederskab handler om 

at være så fleksibel, at man kan benytte enhver af de fire typer lederadfærd alt afhængig af 

omstændighederne. I fremtiden må ledelsen i Carpart Minimax være opmærksom på 

lederskabskompetencer, da dette synes at være et centralt problem i virksomheden. De kan på 

nuværende tidspunkt foretage en række evaluerende medarbejdersamtaler - en ”kulturasessment” 

kunne være et godt redskab til at få en bedre indsigt i virksomheden og lytte til dets medarbejdere.  

Motivation og træning 

Som påpeget tidligere er Carpart Minimax’s situation er en afspejling af tidens og udviklingens 

vilkår – et faktum, som man i virksomheden må sætte mere fokus på og imødekomme, hvis de 

produktionsmæssige forventninger skal indfries og virksomheden skal sikres i fremtiden. Den 

teknologiske udvikling stiller konstant ny krav til de erhverv og virksomheder, som er underlagt 

den. Konkurrencen gør, at man som leder må tænke innovativt og holde sine medarbejdere ”up to 

date”. Som før nævnt forandres og udvikles jobs og opgaver meget hurtigt i dag, hvilket fordrer 

efteruddannelse og en forståelse af træning som en nødvendig, kontinuerlig aktivitet (Patrick i 

Chmiel 2005: 101-103).  Træning kan ligeledes betragtes som en motivationsfaktor, hvilket vil 

blive belyst i følgende. Med udgangspunkt i ISD-modeller6 består jobtræning overordnet af tre 

hoved faser; 1) Identifikation af træningsbehov og indhold gennem analyse: Her udføres en 

6 Instructional System Development; Specificerer forskellige opgaver ved udviklingen af et 
træningsprogram og virkning. Modellen kan bl.a. bruges til at evaluere processen for udviklingen af et 
træningsprogram(Patrick i Chmiel 2005). 
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opgaveanalyse og træningens mål beskrives nøje. Dette skal sikre, at træningsprogrammet bliver 

relevant og formålet klart. Her kan HTA7 analysen fordelagtigt anvendes. 2) Design af 

træningsprogrammer: Denne fase involverer to vigtige funktioner – øvelse og motivation – designet 

skal sikre, at den enkelte konstant øver sig og opnår fejlfrie og automatiserede evner. Her er 

feedback en vigtig foranstaltning. Herudover må motivationen opretholdes i træningen, så den 

enkelte er engageret. Designet må derfor beskæftige mig med såvel tekniske som psykologiske 

aspekter ved træningen. 3) Evaluering af træning: Denne fase skal klarlægge, om målene er nået og 

hvis ikke, hvilke tiltag, der bør anvendes for at forbedre programmet eller de uoptimale dele deraf 

(Ibid.). 

           Som ovenstående påpeget spiller motivation en vigtig rolle i et træningsforløb – man kan vel 

sagtens betragte den som en katalysator og afgørende for det resultat, som den enkelte kommer ud 

med. Træning i sig selv er en motivation, da det sætter fokus på relevansen af arbejdet for den 

enkelte og illustrerer at denne har en vigtig funktion i virksomheden. Det er tydeligt, at 

medarbejderne i Carpart Minimax mangler motivationen. Thomas påpeger at denne er gået tabt til 

dels pga. de store nedskæringer og udviser sin sympati herfor – det er ikke motiverende at se sine 

kollegaer blive fyret (Casen: 4, l. 43-44) og det er ligeledes presserende, at ens arbejdsområde er 

usikkert(Karesak 1990: 305). Det hårde arbejdspres og overarbejde bliver i det nye koncept 

udelukkende belønnet i form af økonomiskbetaling, hvilket tilsyneladende er efter de ansattes eget 

ønske. Det forholder sig imidlertid ikke altid sådan, at et økonomisk incitament ophøjner 

motivationen. Mayo har ud fra sine Hawthorne studier8 vist, at belønninger såsom socialintegration 

i blandt kollegaerne rangerer højere end de finansielle. Dette demonstrerer vigtigheden af, at man 

ligeledes må fokusere på sociale behov i forbindelse med motivationen af arbejdere (Foster i 

Chmiel 2006: 308-309). Der er mange forskellige motivationsteorier, som hver især fokuserer på 

forskellige aspekter ved motivation. Den måde, hvorpå man søger at forandre motivation, vil 

afhænge af hvilken model man adopterer. Et fælles træk ved moderne teorier er, at de betragter 

arbejdsmotivation som værende afhængig af et klart sæt regler og en klar belønningsstruktur. De 

moderne teorier understreger behovet for, at arbejdsgiveren eller lederen er mere end blot en 

7 HTA – Hierarchical task analyse; En teknik, der benytter en systematisk tilgang for at bryde en 
opgave ned i mindre subdele ud fra en målorienteret logik. Metoden specificerer opgaver, subopgaver 
etc. og definerer dem ved at se på deres formål. At udføre en sådan jobanalyse medfører, at resultatet 
let kan oversættes til at beskrive hvilke mål, der bør være fokus for træningen (Ibid.: 108). 
8 Hawthorne effekten er ideen om, at subjekter i en undersøgelse adfærdsmæssigt svarer i f.t. det 
faktum, at de bliver studeret. Forsøget demonstrerede, at arbejdernes adfærd var influeret af deres 
uformelle gruppe: gruppen udviklede normer om, hvad der var den rigtige mængde arbejde at udføre, 
og arbejderne holdt sig til disse normer snarere end at maksimere deres eget indkomstniveau.
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finansiel belønningskilde. Motivationen ligger ligeledes i, at blive forstået i - hvilke behov man som 

arbejder i en virksomhed har. (Ibid.: 322-323) 

Med udgangspunkt i Katzell og Thompsons (1990) forslag til, hvordan motivationen blandt 

arbejdere øges, kunne ”Carparts Minimax” definere en række motivations mål og på den måde 

imødekomme og motivere produktionsarbejderne på anden måde end i økonomisk forstand. Man 

må i følge teorien forsøge at sikre sig, at arbejdernes motiver og værdier er hensigtsmæssige i 

forhold til deres jobs. Man må gøre de forskellige jobs attraktive og konsistente med arbejdernes 

motiver og værdier. Man må definere arbejdsmål, som er klare og udfordrende, men de må ligeledes 

være attraktive og ikke mindst opnåelige for den enkelte arbejder. Det kan gøres ved at skabe et 

støttende socialt arbejdsmiljø og bl.a. derigennem motivere den enkeltes præstation. 

Fysisk struktur og  arbejdsmiljø - Blue versus White collar 

En anden væsentlige problematik i Carpart Minimax er deres oppositionsvækkende påklædning. 

Opdeling i påklædning i forhold til funktion er ofte anvendt i vestlige produktionsvirksomheder. 

Det kan dog være med til at skabe en asymmetri i det psykiske arbejdsmiljø, som beskrevet i A3. 

Man må forsøge at omdefinere dette, således at de funktionsbaserede gruppeinddelinger samtidig 

kan fungere som én samlet virksomhed, hvor der er respekt for alle funktioner, og at disse findes 

lige væsentlige for det overordnede produkt. Arbejdsgrupper indenfor en arbejdsplads kan skabe 

produktivitet, da man i temas kan opnå et mål, som ikke eller med megen ekstra besvær kunne 

udføres af kun et individ, som arbejdede på egen hånd. I de fleste organisationer påkræves der en 

blanding af forskellige færdigheder, for at tilvejebringe komplekse ydelser eller producere 

sofistikerede produkter (Mohrman, Cohen og Mohrman 1995 i Unsworth & West i Chmiel 2006: 

328). For at et teamsamarbejde kan fungere optimalt må man dog opprioritere kommunikationen – 

ikke kun internt i teamet, men ligeledes i forhold til resten af virksomheden. Konkurrencemomentet 

er en kompliceret balance – da den både kan effektivere arbejdet inden for de enkelte teams, man 

samtidig true virksomheden som helhed. Teams, som konkurrerer, kan udvikle større forpligtelse 

overfor teamets succes end overfor organisationens succes.  Kommer grupperne inden for en 

virksomhed til at stå i opposition til hinanden – hvilket der er tendens til i Carpart Minimax 

struktur, opstår der problemer.

         Der opstår hurtigt en identifikation og tilhørsforhold til den gruppe man befinder sig inden for. 

Selvkategorisering opstår, fordi mennesker habituelt klassificerer og grupperer ting, attituder og 

mennesker for at øge den overordnede forståelse af sig selv og sin omverden. Hvis mennesker 

betragter sig selv som medlemmer af en bestemt gruppen (baseret på køn, etnicitet, arbejdsroller 

etc.) er gruppen deres ingruppe. Dem, som ikke hører ind under ingruppen, betegnes udgruppe-
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medlemmer. Ifølge socialidentitetsteori evaluerer ingruppe-medlemmer egen gruppe på 

dimensioner som ikke blot differentierer dem maksimalt fra udgruppen, men også positionere 

ingruppen mere positivt. På den måde kan diskrimination og opposition overfor udgruppen opstå 

(Unsworth & West i Chmiel 2006: 332).  

Et godt sted at begynde og et middel, hvorigennem man kan manifestere organisationens, ledelsens 

omtanke for arbejdspladsen samt vinde lidt af de tabte medarbejderes tillid tilbage – er ved at 

omprioritere Bente og Thomas status og indflydelse i Minimax. Som casen bevidner og som jeg i 

min opgave har påpeget har Thomas på nuværende tidspunkt (som den eneste) medarbejdernes 

sympati. For at kunne bevare ham i virksomheden må man forbedre hans fysiske arbejdsmiljø. Som 

casen beskrev (4, l. 23-32) er der meget stor forskel på Bente og Thomas’ arbejdsforhold. Det er 

klart, at i og med at Thomas er knyttet til produktionsafsnittet vil hans arbejds ”plads” ligeledes 

være bundet dér og det vil sikkert blive kompliceret, at skaffe panorama vindue o lign., dog er der 

nogle helt konkrete retningslinier som hans kontors standard må leve op til, således at han har bedst 

mulige arbejdsbetingelser på nogenlunde lige med ligestillede i virksomheden. Det er vigtigt at 

pointere, at der er sammenhæng mellem de omstændigheder man arbejder under og den ydeevne og 

præstationen man kan producere. Forskellige gener og forhindringer i det fysiske arbejdsmiljø 

udløser forskellige ”forstyrrelser” for medarbejderen (Hockey i Chmiel 2006: 213). Først og 

fremmest er støjen i Thomas’ kontor meget problematisk – støj bliver i høj grad generende for 

arbejde, der kræver præcision og korttidshukommelse – støj forhindrer én i at fastholde fokus på en 

opgave. Thomas’ arbejdsplads(skrivebord) er mindre end standardiserede mål og tilmed 

uorganiseret og rodet (Casen: 4, l. 29-30). Dette kan blive distraktionsmomenter som svækker 

Thomas’ overblik, evne til at tage beslutninger og gennemføre andre kognitive opgaver. Det kan 

dog ligeledes få langvarige konsekvenser – idet sådanne fysiske arbejdsmiljø belastninger ofte 

medfører stress og i værste fald sammenbrud og alvorlige sygdomstilfælde såsom; slagtilfælde, 

blodtryks og kolesterol belastninger etc. (Karesak 1990: 140-156). I følge et ”målorienteret” 

perspektiv, forsøger den enkelte at regulere deres adfærd under stress, således at denne kan 

opretholde en passende balance mellem de udefrakommende arbejdskrav og de indre personlige mål 

(Hockey i Chmiel 2006: 207). Hvis man skal prøve at forstå Thomas’ situation i dette perspektiv må 

de ydre faktorer - de konkrete arbejdsfunktioner og krav samt rammen for disse være optimale, for 

at Thomas kan vedholde sit fokus, motivation og personlige engagement sit arbejde. Formår Carpart 

Minimax ikke at skabe en sådan bæredygtig ramme risikerer de at svække Thomas’ kvalifikationer 

og kapacitet på arbejdspladsen, hvilket i mine øjne vil være katastrofalt for virksomhedens 

fremtidige situation.    
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Afsluttende bemærkninger 

Det må slutteligt påpeges, at nye initiativer naturligvis er omkostningsfulde, hvilket angiveligt 

forårsager, at man i Carpart Minimax må foretage en prioritering af, hvad det er vigtigst at forbedre 

i aktuelle situation. Det er klart, at virksomhedens delvision i omstruktureringen er at spare penge. 

Derfor har virksomheden højst sandsynligt ikke uanede økonomiske ressourcer at bruge til de 

yderligere, nye tiltrængte initiativer, som ovenstående analyse har anbefalet. Derfor må man til at 

begynde med som sagt prioritere og ikke mindst tænke kreativt og på den måde udarbejde løsninger 

– som måske vigtigst af alt giver, de dele af virksomheden, der tydeligvis er forsømt mulighed for at 

blive hørt. Dermed indikeret, at en radikal ændring, i den ledelsesmæssige strategi og i den måde 

indflydelse og ansvar er fordelt i Carpart Minimax - eksempelvis ihht. den transformationelle 

lederskabsteori9 (Shakleton & Wale i Chmiel 2006: 290-292), først og fremmest findes påkrævet.
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