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1 Inledning 

I Finland bedriver man "Management by perkele", 

medan man i Sverige förankrar besluten genom att 

samtala med medarbetarna. 

I Finland är det tillåtet att visa sig på styva linan, 

medan Jantelagen råder i Sverige. 

I Sverige ses kompromisser som någonting positivt. 

I Finland, däremot, kan de anses vara en 
försvagning av ett ursprungligtförslag, och bör 
därför undvikas. 

Ligger det något i dessa grova generaliseringar? Finns det så stora 
skillnader mellan företagskulturer i Sverige och i Finland? Och vad 
menas egentligen med företagskultur? 

Nationalencyclopedin definierar företagskultur som bland annat; 

"den uppsättning idéer, värderingar och normer som 
kännetecknar ettföretag eller annan organisation, eller med 
andra ord den informella, föreställningsmässiga sidan av 
företaget och den anda  eller det klimat som utmärker detta.. 
Företagskulturen anger ideal och riktlinjerförförstàelse och 
handlande iföretaget och påverkar bl a beslutsfattande, 
kommunikation och sammanhållning." 

Kulturer handlar om hållningar och värderingar som vi normalt inte 
tänker på, som vi tar för givna. De skapar en gemensam identitet för 
människor i en organisation. Det är människorna som är "bärare" av 
kulturen, och för dem har ord och beteenden olika innebörd i olika 
företagskulturer. 

Beteenden är en slags artikulation av kulturen, i det avspeglas ett fö-
retags kultur. Genom att studera beteende i olika situationer, exem-
pelvis vid förändringar, kan man framkalla en bild av företagskulturen. 
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1.1 Bakgrund 

Stora Enso bildades i slutet av 1998 genom sammanslagningen av 
svenska STORA och finska Enso. Företagen hade många likheter; 
produkterna, storleken och inriktningen. STORA har en historia som 
sträcker sig över 700 år tillbaks i tiden, då företaget ägnade sig åt att 
bryta koppar i Falun. Ensos historia går tillbaks till 1872, då det första 
sågverket grundades, och företaget hette W. Gutzeit & Co. 

Företagen har tidigare varit konkurrenter men sommaren 1998 be-
slutades om ett sammangående. Europeiska Kommissionen godkände 
fusionen, som sen genomfördes i slutet av 1998. 

Press från omvärlden, dvs krav på att de mest kostnadseffektiva meto-
derna används, driver fram förändringar inom Stora Enso. Då är 
benchmarking och Best Practice utmärkta verktyg att använda sig av 
för att utnyttja de komparativa fördelarna, samtidigt som det är ett led 
i arbetet med att sänka kostnaderna. Företagets resursbas, efter fu-
sionen, är starkare och därmed ökar förutsättningarna för att kunna 
hävda sig på världsmarknaden. Det pågår ett arbete med att skapa en 
gemensam företagskultur, men som samtidigt rymmer lokala före-
tagskulturer. Efter sammanslagningen jämför man de olika bru-
ken/fabrikerna inom företaget med varandra, för att finna och ta till 
vara, de arbetsmetoder som är mest effektiva. 

Skutskär Mill och Högskolan i Gävle har, sedan några år tillbaks, in-
lett ett forskningsprojekt med syftet att följa och analysera effekterna 
av projekt S 20001  vid Skutskärs Bruk. Inom ramen för det samarbe-
tet framfördes önskemål, från Skutskär Mill, om att Högskolan skulle 
göra en delstudie om företagskulturer i Sverige och Finland. Jag har 
tidigare gjort undersökningar där en av avdelningarna i Skutskär, 
nämligen Automationsavdelningen ingår. (Kurvinen & Löf 1999 samt 
Kurvinen 1999). 

Den här studien handlar om två underhållsavdelningar inom massa-
divisionen, Automationsavdelningarna på Skutskär och Enocell Mill. 
Eftersom Skutskär Mill och Enocell Mill ofta jämförs med varandra, 
var det naturligt att just de två bruken skulle ingå i studien. Orsaken 
till att vi ( representanter för Stora Enso och Högskolan i Gävle) valde 
att studera Automationsavdelningarna på de respektive bruken var för 
att jag, som jag redan nämnt, tidigare gjort studier om Automa-
tionsavdelningen i Skutskär, och det dessutom finns en motsvarande 
Automationsavdelning på Enocell Mill. 

Båda avdelningarna ansvarar bland annat för det fortlöpande och fö-
rebyggande el- och instrumentunderhållet på fabrikerna. Det innebär 

' Projekt S2000 innebär genomförande av ett omfattande moderniseringsprogram. 
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att avdelningarna är serviceinriktade samt att avdelningarna på pro-
duktionssidan är kunder till Automationsavdelningarna. 

Avdelningarna har en strategisk funktion i och med att de på vissa 
punkter skiljer sig från avdelningar som direkt arbetar med produk-
tion. De viktigaste skillnaderna består i att; 

➢ Underhållsavdelningarna är serviceinriktade, till skillnad från de 
produktionsinriktade avdelningarna. Deras uppgift är att förebygga 
och åtgärda stopp i tillverkningen, stopp som orsakar enorma 
kostnader. 

➢ Det finns vissa spänningar mellan serviceavdelningarna och 
produktionsavdelningarna. Som exempel kan jag nämna att servi-
ceavdelningar ibland känner att de kommer i andra hand, dvs att 
produktionen går före när det handlar om resurstilldelning osv. 
Avdelningarna är strategiskt viktiga, men har små resurser. 

➢ Automationsavdelningarna blir, på grund av att de underhåller 
och installerar system som styr produktionsprocessen, instrument 
som ständigt blir mer o mer tekniskt avancerade mm, alltmer bety-
delsefulla för att produktionen ska kunna fortlöpa utan oplanerade 
stopp. 

➢ Sättet att genomföra förändringar på avdelningarna påverkar, 
åtminstone i Skutskärs fall, resten av organisationen. Automa-
tionsavdelningen i Skutskär är något av en föregångare (eller möjli-
gen ett experiment!) när det gäller sättet att genomföra förändring-
ar. Arbetssätt som ger positivt resultat kan spridas vidare till resten 
av organisationen. 

1.2 Kulturens betydelse vid förändringsarbete 

Varför är det intressant att analysera företagskulturer? Enligt Hofstede 
(1991) finns flera användningsområden. Vid sammanslagningar och 
förvärv kan kunskap om de olika företagskulturerna vara en hjälp att 
identifiera de potentiella områdena för kulturkonflikter. Den kan bli en 
faktor när man tar ett beslut om sammanslagning, och den kan un-
derlätta integrationen efter en sammanslagning. Företagsledningen 
kan använda analysen för att pröva om tänkta framtida strategier fun-
gerar i den speciella kulturen. Hofstede pekar också på vikten av kun-
skap om företagskulturen vid samverkan med andra kulturer. Han 
menar att det är angeläget att lära sig känna igen den andra kulturens 
symboler, ritualer, hjältar för att åtminstone få en förståelse för hur 
värderingarna skiljer sig från varandra. 
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Enligt Pepper (1995) är beteende en slags artikulation av kulturen. 
Han beskriver också kulturen som ett nätverk som byggts upp av 
medlemmarna via kommunikation. Min tolkning är att olika organi-
satoriska åtgärder (dvs beteenden eller artefakter), såsom strategier vid 
förändring, kan avspegla kulturen på företaget2. Beteende kan vara 
uttryck för kulturen, dvs värderingar, normer och grundläggande an-
taganden. Olika åtgärder har olika effekter, både positiva och negativa, 
beroende på kulturen. 

Genom att skapa förståelse för kulturen kan även förståelse skapas för 
varför formella styrmekanismer inte alltid har önskad effekt. Jacobsen 
och Thorsvik (1998) menar exempelvis att centralisering av befogen-
heter har fördelen att underordnade kan få klara styrsignaler, medan 
nackdelen kan vara informationsproblem, en försvagning av ansvars-
känsla och minskad motivation. 

Företagskulturer kan variera inom samma land, men skillnaderna är 
större mellan företag i olika länder. (Bjerke 1998) Om vi har kunskaper 
om andras och vår egen kultur blir det lättare att upprätta goda rela-
tioner till människor från andra kulturer. Risken för obehagliga 
kulturchocker minskar i och med att vi kan förstå andras perspektiv 
på saker och ting. Genom att skaffa sig kunskap om de olika kulturer 
som finns i företagen som gått samman, kan man exempelvis få ut en 
större effekt av en fusion, men framförallt en ökad förståelse för var-
andra. 

Ellström (1996) anser att anställdas delaktighet är en viktig förutsätt-
ning för att de anställda ska kunna lära i arbetet. Med delaktighet me-
nar han både delaktighet i den egna arbetsgruppen och delaktighet i 
hela verksamheten. Med delaktighet i hela verksamheten menar han 
att den anställda har en känsla av att kunna påverka vad som händer 
med verksamheten som helhet och förändringar i stort. 

Både Schein (1991) och Ellström (1996) anser att kultur bygger på lä-
rande. "Det som eftersträvas är nämligen en samtidig och tämligen 
djupgående utveckling av individer, arbetsplatskulturer och verksamhe-
ter..." (Ellström 1996, s 81). Den senare menar att man bör vara med-
veten om lärandets sociala och kulturella karaktär. Med detta menar 
han att det är genom individens deltagande i lagarbetet, i arbetsge-
menskapen, som lärandet sker. I det perspektivet är grupprocesser 
och arbetsplatskulturer viktiga faktorer som både kan underlätta och 
försvåra lärandet. Ellström (1996, s 76) anser att "lärande i arbetslivet 
sker genom individens delaktighet och medverkan i en arbetsgemen-
skap och inom ramen för en organiserad verksamhet". Det sker hela 
tiden ett samspel mellan individ, grupp och organisation. 

2  Se även Schein (1992), som anser att beteende kan studeras som en kulturuttryck-
ande artefakt. 
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Det finns således en klar koppling mellan organisationens kultur, ar-
betsmotivation och arbetsprestationers nivå. Arbetsenheter är sociala 
system bestående av individer, och för att få till stånd en väl fungeran-
de, lärande arbetsteam/grupp bör man börja med individen. En lä-
rande organisation uppstår inte ur tomma intet, en organisation kan 
lära sig att lära genom dess kapabla individer. Organisatoriskt lärande 
handlar om att förena individernas lärande och kunnande. Lärandets 
utmaningar och möjligheter är "inbyggda" i organisationens kultur. 
Utvecklingen av en lärande organisation förutsätter en kultur som 
stöder lärandet. Den kräver att man frågar om, och ifrågasätter kultu-
rens grundantaganden för att kunna bedöma och eventuellt förändra 
kulturen. För att eventuellt kunna förändra kulturen på en arbetsplats 
i en riktning som stöder lärande förutsätts ett medvetet och tidskrä-
vande förändringsarbete. 

Förändringar sker kontinuerligt i organisationer, dock i varierande 
omfattning, antingen innebärande något nytt eller genom att man går 
tillbaka till något gammalt och välkänt. Genom att studera sättet som 
förändringar (planerade) genomförs på kan man få en bild av 
företagets kultur, på grund av att företagskulturen påverkar beteende-
processen i företag (Jacobsen & Thorsvik 1998). 

Om det finns en möjlighet att kunna påverka eller styra företagskultu-
ren bör man se den som ett värdefullt redskap för att få organisationen 
att utvecklas till en lärande organisation, eller som ett sätt att skapa 
en konkurrensfördel. Kulturen är grundläggande för företagets samla-
de aktiviteter och skapar därför en unikhet, som kan utnyttjas för att 
höja kvalitén på företagets prestationer. Företagen kan utveckla sin 
konkurrensförmåga och unika affärskombinationer med företagsunika 
sätt. Företagskulturen är därför avgörande för företagets framgång på 
lång sikt. För att överhuvudtaget kunna påverka och ta del av kultu-
ren måste man dock först förstå den. Därför är det intressant att ana-
lysera företagskulturen. 

Schein (1992) anser att litterära beskrivningar av företagskultur mes-
tadels inte är rena beskrivningar av företagskulturen, utan även be-
skrivningar av hur företag löser problem. 

Jag anser att en beskrivning av förändringsarbete är en beskrivning av 
ett företags sätt att lösa problem. Kulturen syns i sättet att lösa pro-
blem och genomföra förändringsarbete. Genom att studera föränd-
ringsarbetet kan man få en förståelse för företagets kultur. Fokus 
kommer att ligga på enskilda händelser, beteenden och sätt att ge-
nomföra förändringar för att därigenom ge exempel på vad som ut-
märker de två avdelningarna. 
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Min avsikt har varit att, med hjälp av vissa kriterier, försöka identifiera 
och jämföra kulturerna på de två Automationsavdelningarna. Finns 
det kulturella skillnader mellan avdelningarna som speglas i deras sätt 
att genomföra planerade förändringar? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i före-
tagskulturerna på de två Automationsavdelningarna, utifrån avdel-
ningarnas sätt att genomföra förändringsarbete. 

1.4 Avgränsning 

Tyngdpunkten i detta arbete kommer att ligga på Enocell Mill, varifrån 
det empiriska materialet i huvudsak kommer från. Eftersom jag redan 
har samlat på mig ett rikt material om Automationsavdelningen på 
Skutskär Mill kommer jag att använda mig av detta för att spegla Au-
tomationsavdelningen på Skutskär Mill mot Automationsavdelningen 
på Enocell Mill. 

Det empiriska materialet består av intervjuer, samtal, möten och tex-
ter. Jag har valt att inte inkludera övriga artefakter såsom klädsel, ri-
tualer osv. 

1.5 Disposition 

Arbetet är disponerat på följande sätt. 

Kapitel Innehåll 
2 	Här beskriver jag kort min bakgrund samt hur jag har gått 

till väga när jag har gjort studien. 

3 	Detta kapitel innehåller teorier som jag valt att använda mig 
av inom området företagskultur. Jag inleder med en diskus-
sion om begreppet företagskultur för att sedan gå in på 
grupprocesser, förändring, motivation, delaktighet, informa-
tion, kommunikation, förtroende/tilltro och sist strategier för 
förändring. 

4 	Här ger jag en översiktlig bild av svensk och finsk före-
tagskultur, av Stora Enso, de två bruken Skutskär och Eno-
cell som ingår i koncernen, samt en något mer detaljerad bild 
av Automationsavdelningarna på bruken. 
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5 	Kapitlet handlar i huvudsak om Enocell Mill och är baserat 
på de intervjuer som gjordes med personal från Enocell, i maj 
1999. Den information om Automationsavdelningen i Skut-
skär som används vid jämförelser mellan avdelningarna, är 
hämtad från examensarbetet "ELI, en underhållsavdelning 
på STORA Skutskär" samt från rapporten "Organisatorisk 
förändring i processindustrin - ett lokalt initiativ". 

6 	Mina slutsatser och förslag på vilka områden Skutskär Mill 
och Enocell Mill kan lära av varandra, finns i detta avslutan-
de kapitel. 

2 Metod 

I detta kapitel beskriverjag min bakgrund samt hurjag har gått till väga 
närjag har gjort studien. Avsnittet innehåller också en beskrivning av 
hurjag har kodat texterna med hjälp av programvaran NUDIST. 

2.1 Arbetets faser 

Den här studien kan delas upp i 6 faser. Teorifas, orienteringsfas, 
tolkningsfas, teorifas, fördjupningsfas och analysfas. Under teorifasen 
har jag definierat vad som kommer att behandlas och inhämtat kun-
skaper från relevant litteratur. Nästa fas, orienteringsfasen har hand-
lat om att skaffa kunskap om de två fabrikerna och avdelningarna 
som ingår i studien. Denna fas inbegriper också arbetet med informa-
tionsinsamlandet, dvs intervjuer och observationer. Därefter följde en 
första tolkning av intervjuerna. Under fördjupningsfasen har jag kodat 
texterna och arbetat med att försöka finna likheter och skillnader 
mellan avdelningarna. Därefter har jag återvänt till teorin, dvs sökt och 
läst litteratur som behandlar de områden/teman som har utkristalli-
serats under arbetet med tolkningen. Utifrån litteratur och empiri 
konstruerade jag en konceptuell modell som innehåller faktorer som 
påverkar motivationen inför en förändring. Den sista fasen, analysfa-
sen innebar att jag tematiskt behandlade det material jag tidigare in-
samlat. I denna fas ingår också arbetet med slutsatser. Figur 1.1 ned-
an illustrerar faserna i arbetet. 
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Källa: Egen 

2.2 En kvalitativ metod 

Den empiriska undersökningen är baserad på en kombination av in-
tervjuer och deltagande observationer. De senare handlar om att förstå 
vardagsverkligheten hos medlemmarna av den kultur jag studerar. 
Språket ser jag som ett redskap för att förmedla hur respondenterna 
upplever olika situationer. När det gäller intervjuerna är texttolkningen 
en viktig del i analysen. (Bryman, 1997) För att läsaren själv ska kun-
na bilda sig en uppfattning har jag de finska originaltexterna med i 
noter för varje citat. 

Jag har använt mig av både primär- och sekundärmaterial. Materialet 
som innehåller information om Automationsavdelningen på Skutskär 
Mill har jag samlat inför  två tidigare studier, vilka jag använder som 
underlag för jämförelsen med Automationsavdelningen på Enocell. 

För att kunna förstå deltagarnas subjektiva verklighet, är det lämpligt 
att börja med ett inifrån perspektiv, och då är deltagande observatio-
ner ett lämpligt angreppssätt enligt Pepper (1995). Han menar också 
att forskaren inte bör rangordna värdet/betydelsen av information före 
observationerna. Observationerna har jag sett som ett tillfälle att få 
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underlag för att ställa goda intervjufrågor. Jag har varit medveten om 
vikten av att inte i förväg bestämma mig för vilka resultat som är 
tänkbara, utan har försökt hålla mig öppen på den punkten. Pepper 
(1995, s 50) uttrycker det så här; "the researcher doesn't know what to 
look for until he or she finds it". 

Mitt sätt att resonera och mitt förhållningssätt till olika frågor har med 
all säkerhet att påverkat arbetet. Därför ger jag en bild nedan av vad 
och vilka jag tagit intryck av när jag arbetat med den här studien. En 
annan sak som kan ha haft betydelse är min bakgrund, den nationella 
kulturen bildar en ram utifrån vilken företagets kultur utvecklas. Jag 
är född i Finland och har bott där i sex år, varefter jag flyttade till  Sve-
rige. Eftersom en del av min släkt bor där kommer jag regelbundet i 
kontakt med den finska kulturen. Jag vill därför påstå att förutsätt-
ningarna finns för att jag ska kunna förstå både det speciella finska 
och det speciella svenska i kulturerna, samt för att jag ska kunna få 
kontakt personal på de båda bruken. 

Det finns olika sätt att göra intervjuer, traditionella intervjuer, djupin-
tervjuer och samtal. I det här fallet är inte traditionella intervjuer, med 
frågor precist styrda av forskaren, det optimala på grund av att jag i 
förväg inte har någon exakt bild av vad som är speciellt för dessa kul-
turer. Jag har intervjuat sammanlagt 10 personer från 

Automationsavdelningen på. Enocell. Intervjuerna började med att ak-
törerna spontant fick berätta om sin syn på företaget, avdelningen osv. 
Successivt styrde jag sedan in samtalet på de ämnen som jag ansåg 
vara intressanta i detta sammanhang. Frågorna var öppna, det vill sä-
ga den intervjuade begränsades inte till i förväg bestämda svar, och 
frågorna hade ingen i förväg bestämd ordningsföljd. De var heller inte 
formulerade i förväg, utan utformades under samtalet. Respondenten 
hade utrymme att ge utförliga och nyanserade svar, samt att ta upp 
andra ämnesområden. Jag har lagt tonvikten på att studera vad män-
niskorna beskriver och därför borde anse vara viktigt, samt vad de oli-
ka begreppen betyder för dem. 

En grundförutsättning för mig är att de personer jag intervjuar anser 
undersökningen vara intressant för deras egen del. Därför är det vik-
tigt att på ett öppet sätt redogöra för mitt syfte med studien. Bevaran-
det av anonymiteten är också något jag anser vara viktigt att kunna 
lova. De intervjuade ska kunna känna sig trygga och kunna lita på att 
jag inte lämnar ut information som skulle kunna skada dem. Därför 
har jag valt att använda fingerade namn på respondenterna samt av-
stå från att avslöja deras funktion. 

Intervjuerna har spelats in på band för att sedan skrivas in som word-
dokument. 
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Fältarbetet, dvs intervjuerna och insamlandet av annat material, har i 
huvudsak skett under perioden maj - augusti 1999 vilket leder till att 
vissa uppgifter såsom exempelvis antal anställda på de båda bruken 
kan ha förändrats. 

Jag har deltagit på två möten med personal från Skutskär Mill, då jag 
har presenterat delar av arbetet. Enocell Mill får återkoppling i form av 
en färdig rapport. Jag vill nämna att jag har fått flera förfrågningar 
Ø Enocell Mill om slutdatum för rapporten. Det ser jag som ett teck-
en på att man är intresserad av att få synpunkter på sin verksamhet. 

2.2.1 Textkodning, NUDIST 

Jag har börjat tolkningsprocessen med att som ett första inledande 
steg, läsa igenom texterna och notera ord och uttryck som återkom-
mer i intervjuerna. Genom att fråga mig vad varje textavsnitt handlar 
om har jag kunnat anteckna ett tema i marginalen vid varje avsnitt. På 
så sätt växte ett antal teman fram. Jag ordnade sedan dessa teman 
under olika huvudteman. Som ett andra steg har jag använt ett pro-
gram, NUDIST, med vars hjälp jag har kodat citat under noder 
(Brunåker 1996). Dessa noder i sin tur har ordnats i ett hierarkiskt 
träd (se bilaga 1). Jag har använt mig av de teman som utkristallisera-
des i det första steget, för att bygga upp trädet. Varje nod i trädet in-
nehåller ett antal citat eller textavsnitt som handlar om det tema som 
är specifikt för just den noden. Trädet består av ett antal huvudnoder 
som under sig har ett antal förgreningar. Dessa grenar kan sedan ha 
ytterligare förgreningar som utgår från dem. 

Empiriavsnittet bygger på texter kodade under följande noder; 

(1) 	/Förändring 
(11) /Förändring/delaktighet 
(1 1 1) /Förändring/åsikter 
(1 2) /Förändring/motivation 
(1 3) /Förändring/motstånd inför 

(2) 	/Information 
(2 1) /Information/brist på information 
(2 1 1)/Information/brist på information/ inför förändring 
(2 2) /Information/avdelningschefen 
(2 3) /Information/arbetsledarna 

(3) 	/Kommunikation 
(3 1) /Kommunikation/ordervägar 
(3 2) /Kommunikation/bristande 
(3 3) /Kommunikation/UH - produktion 
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(4) 	/Samarbete 
(4 1) /Samarbete/mångkunnande 
(2 2) /Samarbete/team 
(4 3) /Samarbete/avdelningar emellan 
(4 3 1) /Samarbete /avdelningar emellan/instrument-system 
(4 4) /Samarbete/ med produktion 
(4 4 1) /Samarbete/med produktion/experiment 

Förändring, information, kommunikation och samarbete är huvudno-
der, och har även fungerat som modell för struktureringen av avsnit-
tet. 

3 FÖRETAGSKULTUR 

Detta kapitel innehåller teorier somjag valt att använda inom området 
företagskultur. Jag inleder nued en diskussion om begreppetföretagskul-
tur för att sedan gå in på grupprocesser, förändring, motivation, delak-
tighet, information, kommunikation, förtroende/tilltro, strategier förför-
ändring och sist en teoridiskussion. 

3.1 Vad är företagskultur? 

Vad är företags- eller organisationskultur? Begreppet är mångtydigt 
och definitionerna varierar, mycket beroende på ur vilket perspektiv 
det beskrivs. Ansatsen kan vara antropologisk (tolkande), kognitiv (be-
skrivande eller identifierande), eller hermeneutisk (tolkande av sym-
boler mm). Jag ger här nedan ett urval av olika definitioner av före-
tagskultur. 

Enligt Deal & Kennedy (1982) är kultur "the way things get done in the 
organization". 

Enligt Pepper (1995) är inte kultur något som orsakas av ett särskilt 
beteende. Han menar att beteende är en slags artikulation av 
kulturen. Han beskriver också kulturen som ett nätverk som byggts 
upp av medlemmarna via kommunikation. 

Giddens (1998, s 34) menar att "kulturen rymmer människors livssätt 
i ett samhälle eller i en viss samhällsgrupp. Hur man klär sig, hur 
man arbetar, seder och bruk...". Han anser också att kulturen lärs 
genom en social inskolning, socialisation. 
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Hofstede (1991,s 224) definierar organisationskulturen som; 

- "holistisk, hänvisar till en helhet som är mer än summan av sina 
delar, historiskt betingad, avspeglar organisationens historia, 

- besläktad med det som antropologer studerar, som ritualer och 
symboler, 

- socialt skapad och bevarad av den grupp av människor som till-
sammans bildar organisationen, 

- mjuk, och 

- svår att förändra." 

Han kallar också kulturen en kollektiv mental programmering som 
skiljer medlemmarna av en grupp från en annan. Det handlar alltså 
om ett kollektivt fenomen med normer och värderingar som inte är 
uttalade och som vi tar för givna. Hofstede menar att det finns fyra ord 
som ganska väl täcker begreppet kultur; symboler, hjältar, ritualer och 
värderingar. Orden återfinns som olika lager på en lök i ett diagram (se 
figur 3.1 nedan). Värderingarna representerar de djupaste kulturut-
trycken, därefter kommer ritualer, hjältar och som det ytligaste lagret 
symboler. Under termen sedvänjor samlas symboler, hjältar och 
ritualer för att de är synliga som sådana, men deras kulturella inne-
börd är osynlig och måste därför tolkas av medlemmarna. 

Figur 3.1: Lökdiagram över kulturens olika lager 

Källa: Efter Hofstede (1991, s 17) 
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Schein (1985) pekar också på tre olika kulturella nivåer; synliga kul-
turyttringar (klädsel, språk, arkitektur mm), vägledande värderingar 
samt de grundläggande antaganden som är omedvetna och som tas 
for givna. 

Alvesson och Björkman (1992) menar att det är de gemensamma sym-
bolerna som markerar särskilda föreställningar och innebörder, vilka 
ger riktmärken för orientering i tillvaron, samt att kulturen genererar 
en gemensam form för subjektivitet - intersubjektivitet (gemensamma 
innebörder av händelser). Med symboler menar de; materiella ting, 
handlingsmönster, specifika händelser och språkbruk. Det är de ge-
mensamma tolkningar, föreställningar, innebörder medlemmarna har 
om dessa som står i fokus. 

Jag uppfattar det som att de flesta författare är överens om att det 
sammanfattningsvis handlar om för medlemmarna gemensamma vär-
deringar, normer och tolkningar av verkligheten. 

3.1.1 Mitt perspektiv 

Ett företags kultur påverkar individens syn på sitt arbete i företaget 
och den skapar en gemensam identitet. Därför är det av värde att för-
söka tolka och förstå kulturen. Jag vill betona att jag inte vill försöka 
förklara kulturen, eller upptäcka lagar som förklarar. Jag utgår från 
att alla företag har en kultur, stark eller svag, och att det mestadels 
finns olika "subkulturer" inom ett företag. Kulturen är, enligt mitt syn-
sätt, en mänsklig skapelse som bärs upp av en grupp människor. 
Kulturen finns i det kollektiva medvetandet mellan människor. Den 
innehåller för gruppen gemensamma föreställningar, innebörder och 
grundläggande värderingar som ej ifrågasätts. Dessa bidrar till att ge 
dess medlemmar identitet och skapa samhörighet. Man skulle kunna 
säga att ett företags kultur motsvarar individens personlighet. Före-
tagskulturen kan utgöra begränsningarna eller skapa f 'örutsättningar för 
företaget 

Kulturen är historiskt betingad och den lärs ut till nya medlemmar 
genom socialisation. Ett företags kultur medverkar till stabilitet genom 
att den bidrar till kontinuitet, genom att påverka medlemmarnas 
handlande. Jag vill rikta fokus mot vad som är gemensamt för grup-
pen, men vill samtidigt ha i åtanke att människor och deras tolkningar 
av verkligheten är olika. Människor utvecklas också kontinuerligt, vil-
ket leder till att deras uppfattning om verkligheten kan förändras. 

Jag anser att företagskultur eventuellt kan styras, när det gäller vissa 
delar, exempelvis vid grundandet av företag, vid nyrekryteringar samt 
genom vissa symboler som klädsel, ritualer, belöningar mm, men det 
är en process som tar tid. 
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3.2 Grupprocesser 

Jag ser en koppling mellan kulturen, lärandet och de grupprocesser 
som Granér (1994) skriver om. Han menar att det finns konstruktiva 
och destruktiva grupprocesser i så gott som alla grupper, se figur 3.2 
nedan. 

Figur 3.2: Konstruktiva och destruktiva grupprocesser 

Konstruktiva grupprocesser  Destruktiva grupprocesser 

medveten omedveten 

målen dolda målmedveten 

motsätter sig förändring söker utveckling 

fantasistyrd realitetsanpassad 

ansvarsundvikande ansvarig 

tydlig kommunikation 

Källa: Granér (1994, s 33)  

vag kommunikation 

Den konstruktiva grupprocessen innebär enligt Granér (1994), att 
man är målmedveten, ansvarsmedveten, söker utveckling och nya 
kunskaper och erfarenheter och att allt är öppet och uttalat. Den de-
struktiva grupprocessen däremot, innebär att målen är dolda, utveck-
ling ses som ett hot, man undviker ansvar och kommunikationen är 
vag och fylld av dubbla budskap. 

Granér anser att den konstruktiva grupprocessen bland annat innebär 
att gruppen löser de problem den ställs inför genom att använda sig av 
kreativa metoder, eller som han uttrycker det "gruppen använder sig 
av det omedvetnas kreativa sidor" (Granér 1994, s 31). Jag ser en klar 
koppling mellan den kreativa grupprocessen och organisatoriskt lä-
rande. En förutsättning för att organisatoriskt lärande ska kunna ske 
är att grupprocesserna huvudsakligen ska vara konstruktiva. Granér 
menar att en grupprocess inte är renodlat varken konstruktiv eller de-
struktiv, utan båda tendenserna finns i så gott som alla grupper, men 
den ena mer eller mindre dominerande. Kulturen, då främst normer, 
regler och beteende, påverkar i sin tur grupprocesserna. 

En viss kritik kan riktas mot Granérs modell. Enligt författaren är den 
destruktiva grupprocessen omedveten och fantasistyrd. Dessa kriterier 
kan mycket väl även tillhöra den konstruktiva grupprocessen enligt 
min mening. Jag tänker exempelvis på tillfällen då en grupp sitter och 
kläcker så många (vilda, fantasifulla) idéer som möjligt 
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(brainstorming). Granér skriver visserligen att i en konstruktiv 
grupprocess använder sig gruppen av det omedvetnas kreativa sidor, 
medan gruppen i en destruktiv grupprocess styrs av det omedvetnas 
"svarta" fantasier. Jag kan hålla med författaren om denne med med-
veten menar att det omedvetna används på ett medvetet sätt, och med 
omedveten menar att det omedvetna styr gruppen exempelvis genom 
att den låter rykten styra agerandet. 

Den idealiska organisationen är en dynamisk, utvecklande och läran-
de verksamhetsenhet. Genom att ständigt göra reflektioner kan ett lä-
rande klimat skapas. Granberg (1998) menar att organisationers 
snabbt föränderliga omvärld förutsätter ett nyskapande, ett lärande 
som baseras på kritisk reflektion. Detta i sin tur kräver en fungerande 
kommunikation. Han anser att de grundläggande värderingarna är 
värda att uppmärksamma särskilt, eftersom de har en koppling till 
hur lärande, då särskilt kollektivt, kan förstås och förklaras. Då måste 
organisationer ha en förmåga till självkritik, att kunna bedöma sin 
egen verksamhet och lärandeförmåga. 

3.3 Förändring 

Hur en individ reagerar inför en förändring, dvs individens attityd till 
förändringen, beror exempelvis på vem som initierat förändringen, un-
der vilka former förändringsarbetet sker samt hur och när individen 
fått informationen om den kommande förändringen. En väl fungeran-
de kommunikation, tillräcklig information, en känsla av delaktighet, 
förtroende/tilltro och ursprunget till förändringen påverkar individens 
motivation och förändringsvilja positivt och därmed också individens 
beteende inför och i förändringssituationen. (Jacobsen & Thorsvik 
1998) 

Leion (1992) menar att kollektivanställda, då särskilt de äldre, oftast är 
nöjda med sin situation, och inte särskilt intresserade av förändringar. 
Detta på grund av att de ofta under lång tid varit tvungna att anpassa 
sig till en traditionell organisation. De kan uppleva, enligt Leion, en 
förändring som ett hot i stället för en möjlighet. Leion menar att deras 
inställning är ett problem för företag, men han anser att de inte får 
lämnas i sticket. Företagen måste därför, för att överleva, se till att 
locka till sig unga människor som är positiva till ett ständigt lärande 
och en ständig utveckling. L,eion liknar företag vid gamla träd, i vilkas 
årsringar man kan avläsa organisationsklimatet tillbaks i tiden. Likt 
trädens ved, som är hårdast kring kärnan, är medarbetare som arbe-
tat länge på företagen bärare av minnen av anpassning till gårdagens 
krav och rådande värderingar. De yngre medarbetarna är mer mjuka, 
likt trädets yttre ved, och därför mer flexibla och anpassningsbara. 
Samtidigt kräver de unga av företagen att de ska förändra 
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organisationen efter omvärldens krav. Leion anser att företagen är be-
roende av både de äldre och de yngre medarbetarna. Företagen måste 
anpassa organisationen så att båda grupperna får utrymme och att 
deras kunskaper och erfarenheter kan användas maximalt. Det är 
kombinationen som kan ge maximal effekt. 

Enligt Nilsen och Högström (1994) kan människors motstånd mot för-
ändring försvåra möjligheterna för förnyelse och utveckling. De menar 
att om de anställda är negativt inställda till förändring leder det till ett 
dåligt utnyttjande av kompetens på grund av att de anställdas resur-
ser då inte frigörs. Inställningen till förändringar tillsammans med de 
anställdas egna ambitioner till utveckling påverkar tillsammans före-
tagets potential till kompetensutveckling enligt författarna. 

Ellström (1996, s 77) ger några exempel på kulturella aspekter som 
stöder lärande: 

➢ En betoning av handling, initiativ och risktagande 

> En tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och 
felhandlingar 

➢ En betoning av och uppmuntran till reflektion över och kritisk 
prövning av den egna arbetsplatskulturen - särskilt de vedertagna 
"sanningarna" om vad som är naturligt, möjligt och önskvärt 

Individens roll i en förändringsprocess kan vara avgörande för både 
hur processen fortlöper och hur slutresultatet blir. Med individens roll 
menar jag grad av delaktighet, grad av motivation, förtroende samt om, 
när och hur individen erhåller information samt kvalitén på kommu-
nikation. Dessa kriterier samt vem som initierat förändringen kan vara 
drivkrafter som påverkar individens motivation och därmed attityden 
till förändringen (se figur 3.4). Detta i sin tur påverkar hur individen 
reagerar inför och i förändringssituationen. 

3.3.1 Motivation 

Begreppet motivation används för att beskriva och förklara vad som 
får individer att prestera maximalt eller utföra det där "lilla  extra". Mo-
tivation kopplas ofta samman med begrepp som "arbetstillfredsställel-
se" och "engagemang' enligt Jacobsen och Thorsvik (1998). De menar 
också att "individuell behovsstruktur kan påverka motivation, att be-
hovens relativa betydelse för motivationen kan variera samt att det 
som motiverar kan variera från person till person", dvs att det som 
motiverar en människa inte behöver motivera en annan (Jacobsen och 
Thorsvik 1998, s 231). Författarna menar också att 
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omvärldsfaktorer kan påverka motivationen. Som exempel tar de upp 
att en faktor som att det är svårt att få något annat arbete kan verka 
motiverande, genom att man då "sliter lite extra" som de uttrycker det. 

Enligt Angelöw (1991) är motivationen motorn i förändringsarbetet. 
Han menar att det finns ett antal förutsättningar som bör uppfyllas för 
att individen ska bli motiverad, dvs drivkrafter som påverkar indivi-
dens förändringsvilja. 

Förutsättningarna som finns i figur 3.3 nedan, är följande; vilja till för-
ändring, en känsla av delaktighet, omgivningens tilltro, självförtroen-
de, information och kunskap samt en känsla av trygghet. 

Figur 3.3: Angelöws motivationsmodell 
Motivationsmodell 

Förutsättningar för motivation 	Värden som skapas 

Vilja 	 En önskan om och insikt om 
behov av förändringar. Viljan 
är motorn i själva föränd-
ringsarbetet 

Delaktighet 	 Makt och möjlighet att ge- 
nomdriva förändringar 

Tilltro 	 Omgivningens positiva attity-
der stärker den enskildes 
förmåga att genomföra för-
ändring 

Självförtroende 	 Tro på ens egen förmåga att 
förändra 

Information och kunskap 	 Ger en realistisk och tydlig 
bild av möjliga förändringar 

Trygghet 	 En känsla av trygghet är nöd- 
vändig för att man ska vilja 
förändra 

Källa: Angelöw (1991, s 89) 

Jag har utifrån Angelöws motivationsmodell och de teman som ut-
kristalliserade sig i intervjuerna konstruerat en modell som visar de 
faktorer som enligt min uppfattning påverkar motivationen, som i sin 
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tur påverkar attityden inför en förändring. Förtroende/tilltro, delaktig-
het och information finns Angelöws modell. Jag har lagt till kommuni-
kation eftersom en god kommunikation kan vara ett utmärkt verktyg 
för att skapa/upprätthålla en god relation, få feedback mm. Jag har 
uteslutit vilja på grund av att jag anser att vilja och motivation i stort 
handlar om samma sak, nämligen om insikt och attityd. Trygghet och 
självförtroende, som finns i Angelöws modell, har jag också uteslutit 
på grund av att de hör ihop med förtroende/tilltro enligt min mening. 
Självförtroende är dessutom något som hör ihop med samtliga fakto-
rer. 

Figur 3.4 nedan visar en sammanställning av faktorer som påverkar 
individens motivation, vilken i sin tur påverkar individens attityd, dvs 
förändringsviljan inför en förändring. 

Figur 3.4: Konceptuell modell över faktorer som påverkar motiva-
tionen inför en förändring 

CKommu-
nikation 

Källa: Egen  

Motiva-
tion 

örändringsvilja 
= Attityd 

Förtroen-
de/tilltro 

Det är inte lika viktigt med motiverad personal i alla organisatio-
ner/företag. Vid arbetsuppgifter som kräver självständighet och hög 
personlig initiativförmåga, exempelvis tjänsteproduktion, krävs mer 
motiverad personal än vid arbetsuppgifter som är standardiserade. 
(Jacobsen och Thorsvik 1998) 

3.3.2 Delaktighet 

Ellström (1996) anser att anställdas delaktighet är en viktig förutsätt-
ning för att de anställda ska kunna lära i arbetet. Med delaktighet me-
nar han både delaktighet i den egna arbetsgruppen och delaktighet i 
hela verksamheten, och med delaktighet i hela verksamheten menar 
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han att den anställda har en känsla av att kunna påverka vad som 
händer med verksamheten som helhet, förändringar i stort. 

En studie som har gjorts bland operatörer på Skutskär Mill belyser 
detta. Studien handlar om hur operatörerna förhåller sig till föränd-
ringar i arbetsorganisationen, och har identifierat fem klusterbildning-
ar på individnivå bland operatörerna (Brunåker, Vilhelmson opubl); 

✓ De som är aktiva 
✓ De som är nöjda med sin insats 
✓ De som är nöjda med sitt jobb 
✓ De som är distanserade 
✓ De som är utanför 

Graden av delaktighet i förändringsprocessen varierar mellan de olika 
klusterbildningarna, från låg grad av delaktighet (de som är utanför) 
till hög grad av delaktighet (de som är aktiva). Figur 3.5 nedan illustre-
rar detta. 

Figur 3.5: Individens grad av delaktighet i förändringsprocessen 

Delaktighet 
Låg 	 Hög 

Utanför, distanserade, nöjda med jobbet, nöjda med sin insats, aktiva 

Källa: Brunåker, Vilhelmson (opubl) 

Slutsatsen är att ju mer delaktiga operatörerna har varit, desto aktiva-
re har de varit i förändringsarbetet, och ju lägre grad av delaktighet 
operatörerna har känt, desto större känsla av distansering och utan-
förskap har de upplevt. 

3.3.3 Information och kommunikation 

Organisationsförändringar är i dag mer regel än undantag. Därför är 
information och kommunikation viktiga aspekter av företagskulturen. 
En förutsättning för framgångsrika organisationsförändringar är 
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information och en tydlig och kontinuerlig kommunikation med med-
arbetarna. Kommunikationskanalernas effektivitet har då stor bety-
delse. 

Vad är då kommunikation och information? Enligt Nationalencyclope-
din definieras information som meddelande av upplysningar och 
underrättelse och kommunikation som att meddela sig, kontakt mel-
lan människor och överföring av information. Information definieras 
som det "meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika 
former" (Nationalencyclopedin). Båda begreppen har en 
meddelandefunktion, men de skiljer sig åt genom att information 
handlar om en envägskommunikation och kommunikation handlar 
om att människor interagerar, att de för en dialog. 

Kommunikationen uttrycker en grupps atmosfär och klimat, den utgör 
också ett viktigt verktyg för samarbete. Genom kommunikation för-
medlas information i organisationer och den (kommunikationen) fun-
gerar som "kittet" i organisationen genom att den binder samman or-
ganisationen enligt Jacobsen och Thorsvik (1998). De anser även att 
kommunikationsprocessen är avgörande för vilken slags information 
som utgör underlag för beslut. 

Enligt Nilsson och Waldemarson (1990) är en fungerande kommuni-
kation en förutsättning för att människor skall kunna fungera till-
sammans. De anser att kommunikationen gör att relationer kan upp-
rätthållas och existera. Enligt dem är det en förutsättning för gruppens 
existens och förändring, samt att det handlar om en ständigt pågående 
process där människor skickar budskap till varandra. I Kommunika-
tionsprocessen är man sändare och mottagare samtidigt. Nilsson och 
Waldemarson (1990) anser att syftet med samspelet är att det påver-
kar vårt sätt att hantera våra egna budskap och hur vi tolkar den and-
res budskap. Kommunikationen skapar närhet och gemenskap om det 
fungerar på rätt sätt och den stöter bort människor och skapar av-
stånd om den hanteras fel. Den är ett viktigt verktyg för gruppsam-
manhållningen, och grundstenen för identiteten och möten med andra 
människor. 

Kommunikation handlar om en ömsesidig dialog där man både ger 
och tar. Det kan ibland uppfattas som att information och 
kommunikation är samma sak. Information är dock enligt Palm och 
Windahl (1989) en envägskommunikation där informatören utövar 
kontroll och makt över den som i processen är mottagare. De anser att 
det är av största vikt att vara medveten om kommunikationens förde-
lar gentemot informationen. Att få återkoppling på det som 
kommuniceras medverkar till att det blir det lättare att motivera män-
niskor, tack vare att de får en möjlighet att vara aktiva i kommunika-
tionen. 
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Inför en förändring kan graden av information och kommunikation 
vara avgörande för resultatet. Människor som påverkas av förändring 
reagerar olika inför den bland annat beroende av om de fått tillräcklig 
information om den förestående förändringen eller om de känner att 
de kan förstå och påverka situationen. Enligt Angelöv (1991) är en 
människa som är insatt i varför en förändring ska ske i regel mer po-
sitiv än en människa som inte är medveten, och därmed utan motiva-
tion till förändringen. Graden av delaktighet påverkar också graden av 
motstånd enligt Angelöv, som menar att delaktighet, vilket förutsätter 
kommunikation, leder till att intresse för förändringen väcks hos indi-
viden. 

Hur en människa handlar bestäms inte bara av hennes attityder utan 
även av hennes normer. En norm är ett påbud eller ett förbud som 
gäller i en grupp. Det finns två typer av grupper, primära och sekun-
dära grupper. En sekundärgrupp är till exempel en stor arbetsplats, 
som Stora Cell i Skutskär, som är uppbygd av ett antal primärgrup-
per. Primärgruppen karaktäriseras enligt Palm och Windahl (1989) 
av att gruppen inte är större än att alla känner varandra. De menar 
också att i en primärgrupp växer det fram ett normsystem som gör att 
gruppen fungerar. Desto starkare och enhetligare normsystemet är 
desto bättre fungerar gruppen. En viktig norm är "vi mot dorn" - attity-
den. Den skapar en sammanhållning inom gruppen som gör att en 
företagsnorm som strider mot en gruppnorm inte har någon möjlighet 
att överleva. Enligt Palm och Windahl (1989) gör detta faktum att en 
tvåvägskommunikation är att rekommendera för att lyckas imple-
mentera mål och idéer ner i organisationen. 

3.3.4 Förtroende/tilltro 

Förtroende och tilltro handlar om att individen känner att omgivningen 
ger sitt stöd och litar på individens förmåga. Detta skapar förutsätt-
ningar för att en känsla av trygghet ska finnas hos individen. Självför-
troende kan även påverkas positivt om omgivningen, dvs ledning och 
arbetskamrater, ger signaler om att de litar på att individen har 
förmåga att klara av den uppgift han/hon står inför. Enligt Angelöw 
(1991)kan feedback, avseende individens beteende, vara ett sätt för 
omgivningen att visa tilltro. Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) kan 
förtroende i viss mån ersätta information. De menar att om man i 
förväg vet hur någon ska handla, dvs har förtroende för personen, kan 
det till en viss del ersätta behovet av information. Förtroende kan 
också fungera som en bas för delegering, enligt författarna, som också 
menar att på så sätt kan organisationens resurser utnyttjas bättre än 
vid en stark specialisering eller formalisering. 
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3.3.5 Strategier för förändring 

Angelöw (1991) menar att det finns tre typer av strategier för föränd-
ring; 

➢ Den toppstyrda förändringsstrategin 
➢ Den representativa förändringsstrategin 
➢ Den delaktiga förändringsstrategin 

Den toppstyrda förändringsstrategin bygger på att ledningen tar initi-
ativ till förändringar och tar hjälp av t ex konsulter för att genomföra 
dessa. De anställda involveras inte i processen, vilket bidrar till att 
deras förändringsvilja blir låg. Detta i sin tur bidrar till att strategin 
ofta möter på motstånd hos de anställda. 

När representanter för berörda grupper (exempelvis facket) tillsam-
mans arbetar med att planera och genomföra förändringen bygger det 
på den representativa förändringsstrategin. De anställda informeras 
fortlöpande av "sina" representanter om projektet och dess framskri-
dande. Inte heller här är de ansthllda direkt berörda av förändringsar-
betet. 

Genom att samtliga berörda involveras i förändringsarbetet använder 
man sig av den delaktiga förändringsstrategin. Med hjälp av denna 
strategi ökar förutsättningarna betydligt för att förändringsarbetet ska 
lyckas. De berördas förändringsvilja och engagemang ökar i och med 
att de är delaktiga i arbetet. I och med att lösningar på problem arbe-
tas fram av dem som är direkt berörda (och som ska arbeta med 
lösningarna i praktiken) blir förankringen av idéerna stark och ge-
nomförandet går också relativt snabbt. 

3.4 Teoridiskussion 

Till Angelöws tre förändringsstrategier har jag valt att lägga till en fjär-
de, nämligen den lokalt initierade. Resultatet blir fyra förändrings-
strategier som skiljer sig åt genom de berördas deltagandegrad och 
initiativets ursprung. 

➢ Den toppstyrda förändringsstrategin (T) 
➢ Den representativa förändringsstrategin (R) 
> Den delaktiga förändringsstrategin (D) 
➢ Den lokalt initierade (L) 

En lokalt initierad strategi bygger på att initiativet till förändringen 
kommer från dem som direkt berörs av förändringen och uppstår utan 
anmodan uppifrån. Kännetecknande för ett lokalt initierat projekt är 
att det är osynligt, dvs det pågår (i alla fall till en början) utan att det 
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finns beslut om det eller något skrivet om det. Man kan jämföra det 
med en informell organisation. Endast de involverade har kunskap om 
proj ektet/ organisationen. 

Figur 3.6 nedan, åskådliggör hur strategierna förhåller sig till varandra 
med tanke på variablerna delaktighet och initiativets ursprung. 

Figur 3.6: Förändringsstrategier 

Källa: Egen 

Jag vill poängtera att initiativet kan ha sitt ursprung på en nivå i orga-
nisationen i ett stadium, för att sedan förflyttas till en annan, dvs mo-
dellen är dynamisk. Ett exempel är på sin plats för att illustrera mitt 
resonemang; 

På ett mellanstort företag funderar en av avdelningsche-
ferna över hur arbetet på den avdelningen ska bli effek-
tivare. Han funderar, l öser  litteratur i ämnet och 
diskuterar med kollegor och blir till slut mer och mer 
övertygad om att arbete i team är lösningen. Avdelnings-
chefen, som tillämpar "management by talking around", 
nämner teamarbete och dess fördelar när han pratar 
med personalen. På så sätt sår han ettfrö hos var och 
en, som sedan gror, och man börjar prata om teamarbete 
allt mer på avdelningen. På ettformellt möte tres frågan 
upp som ett önskemål från personalen. Det beslutas att 
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samtliga på avdelningen tillsammans ska arbeta fram 
ettförslag på hur arbetet ska organiseras. 

Exemplet ovan illustreras i figur 3.7 nedan, och visar att initiativets 
ursprung kommer från avdelningschefen till en början (1 i figur 3.7 
nedan). Eftersom han i allra högsta grad är en av de som berörs av 
förändringen placeras denna förändringsstrategi långt till höger men 
ganska mitt i figuren. Sen sker en förflyttning av initiativet från avdel-
ningschefen till personalen (2 i figur 3.7 nedan). Strategin, som är en 
lokalt initierad, förflyttas högre upp i figuren. 

Figur 3.7: Förändringsstrategiernas dynamik 

Källa: Egen 

Jag vill till sist kommentera några faktorer som berör motivation och 
förändringsarbete. Jag håller med Jacobsen och Thorsvik (1989) när 
de menar att motivation är något individuellt, det som fungerar som en 
motivationsfaktor för en individ behöver inte ha samma effekt för en 
annan individ. De anser också att omvärldsfaktorer kan påverka moti-
vationen. Jag vill också peka på att en sådan faktor som att grup-
pen/organisationen har varit med om flera förändringar under en kort 
period, kan ha en negativ inverkan på motivationen hos vissa indivi-
der. De blir helt enkelt trötta på ständiga förändringar, speciellt om 
förändringarna inte (helt) har medfört att man har lyckats åstadkom-
ma det som avsetts. 
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4 Stora Enso 

Detta avsnitt ger en översiktlig bild av företagskulturen i Sverige, i Fin-
land, på Stora Enso, på de två bruken Skutskär och Enoceil, samt en 
något mer leta jerad bild av Automationsavdelningarna på de två bru-
ken. Kapitlet innehåller också exempel på uttryckför kulturella drag på 
företagsnivå. 

4.1 Svensk och finsk företagskultur 

Det finns många olikheter men även likheter mellan svensk och finsk 
företagskultur. Förhållningssättet till tid är en av dessa. Man är nitisk 
att passa tider i båda företagskulturerna. Även när det gäller nog-
grannhet och att hålla överenskomna avtal finns stora likheter. 

Ekwall och Karlsson (1999) har gjort en studie om finsk och svensk 
företagskultur. Enligt dem skiljer följande egenskaper den finska och 
svenska företagskulturen åt (Ekwall och Karlsson, s 178); 

Svensk företagskultur 	 Finsk företagskultur 
Planering 	 Spontanitet/handling 
Organisering/framförhållning 	 Flexibilitet/förändringsbenägenhet 
Informell ton 	 Formell ton 
Delat ansvar, grupp 	 Individuellt ansvar 
Medarbetare med chefen 	 Auktoritetssyn 
Kompromiss 	 Otålighet 
Förhandling 	 Aktivitet, handling 
Undviker konflikt 	 Tar konflikt 
Konsensus 	 Chefen bestämmer 
Protokoll, dagordning 	 Muntligt gäller, "inga papper" 
Genomförandeorienterat 	 Visionärt, designinriktat 
Vill vara som alla andra 	 Vill inte vara en i mängden 
Trygghet 	 Plikt 
Ärlig 	 Superärlig 
Lång tid = kvalitet 	 Kort tid = effektivitet 
Osäker i Sverige, nedtonad 	 Säker med finländare i Finland 
Säker utomlands 	 Osäker utomlands 

Olikheterna märks när det handlar om kommunikation och led-
ningskultur. Företag i Sverige och Finland har mycket att tjäna på att 
lära av varandras sätt att kommunicera och fatta beslut. I Sverige ex-
empelvis, ses kompromisser som någonting positivt. I Finland, där-
emot, kan de anses vara en försvagning av ett ursprungligt förslag, och 
bör därför undvikas. I Finland är chefens ord lag, i Sverige resonerar 
chefen kring samförståndsanda och arbetar med att motivera medar-
betarna. I Sverige har vi kurmat bygga upp en omständlig beslutskul-
tur, detta på grund av att vi levt i en trygg, förutsägbar omvärld. I dag 
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krävs dock snabba beslut och flexibilitet, och där har svenska företag 
mycket att lära av de finska. (Ekwall och Karlsson 1999) 
De finska företagen är hierarkiska och toppstyrda, men individen tar 
ändå saken i egna händer när det behövs. Individerna i de finska fö-
retagen får visa sig på styva linan, i de svenska råder Jantelagen. 
Finska företag skulle behöva lära sig kommunikation och information, 
svenska skulle behöva lära sig flexibilitet och snabbhet. (Ekwall och 
Karlsson 1999) 

4.2 Stora Enso, fusionen och företagskulturen 

Storas och Ensos samgående förväntas resultera i ett bolag med för-
bättrad strategisk position och kostnadsstruktur3. Den övergripande 
målsättningen är att skapa mervärde åt aktieägarna genom försälj-
ningstillväxt och kostnadseffektivitet. Synergieffekter till följd av sam-
gåendet förväntas ske inom fem områden4; 

• Effektivare produktion 	 • Kostnadsbesparingar ge- 
• Koordinering av inköp 	 nom att sammanföra för- 

och logistik 	 säljning och administra- 
• Investerings- och kapa- 	 tion 

citetskontroll 	 • Utbyte av erfarenheter 

Ledningen strävar efter att positionera Stora Enso som marknadsleda-
re inom sina kärnområden genom att implementera följande strategi; 

• Produkt- och kundfokusering 
• Effektivitet och konkurrenskraft 
• Lönsam tillväxt 

3  Press release STORA 13 juli 1998, s 2 
4  Ibid 
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Företagets verksamhet ska ledas av styrelsen enligt "corporate gover-
nance" principer. Företagskulturerna ska snarast möjligt integreras för 
att skapa ett mer internationellt företag med en ny företagskultur. 5  
Koncernchefen Jukka Härmälä anser att det är av vikt att börja från 
början och skapa en ny kultur med en gemensam vision för bolaget. 
Han har uttalat att de inte ska försöka kopiera vare sig Ensos eller 
Storas kultur.6  

Stora Ensos säte finns i Helsingfors, men huvudkontor finns i båda 
länderna. Massadivisionen, vars huvudkontor finns i Gävle, består av 
bruk i Finland, Sverige, Tyskland och Portugal7. 

En omfattande kostnadsjakt, benchmarking, har påbörjats inom divi-
sionen. Kostnaderna mellan de olika fabrikerna ska jämföras, och en 
kartläggning över var skillnaderna finns ska ske. Metoden innebär i 
korthet att det bästa resultatet på olika områden såsom kemikalieför-
brukning, råvaruutnyttjande, underhållskostnader mm ska användas 
som måttstock8. Benchmarking ska ses som en metod att hitta meto-
der eller idéer till förbättringar9. Det gäller att ta till vara de kunskaper 
som finns inom divisionen, att ta till vara och dra nytta av andras erfa-
renheter. Enligt divisionschefen Bert Östlund ska utbyte av kunskaper 
mellan enheterna prioriteras. 10 

Skutskär Mill i Sverige, jämförs ofta med Enocell Mill, en av anlägg-
ningarna i Finland. Nedan beskriver jag kort de båda bruken, deras 
historia, Automationsavdelningarna, samt ger exempel på uttryck för 
företagskulturen på företags- och avdelningsnivå. 

4.3 Skutskär Mill 

Skutskär Mill ligger ca 1 mil söder om Gävle Anläggningens historia 
går tillbaka till 1868 då ett sågverk grundades i Skutskär. STORA 
Kopparbergs Bergslag AB förvärvade anläggningen 1885, och den var 
en tid ett av världens största sågverk. Ägarna styrde i en patriarkalisk 
anda, vilket förutom vinstmaximering innebar att ägarna skulle sörja 
för de anställda. Detta var orsaken till att Skutskär för en tid blev ett 
slutet samhälle, ett brukssamhälle. 11 

Ibid, s 4 
6http://www.stora.se/publications/intenational/9803/internationall.html (990504) 

http://wvw.storaenso.com/content/  
8  Pulp News 1/1999, s 8 f 
9  Ibid, s 9 
'° Stora Cell News nr 6 1998, s 2 
' 1  Westlund Agneta (opubl) 
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Skutskär Mill har idag ca 600 anställda och är därmed den näst 
största arbetsgivaren i Älvkarleby kommun.12  Våren 1999 var ungefär 
hälften av de anställda på Skutskärs Bruk i ålderskategorin 40-59 år 
och endast 5 % under 30 år. (Per Malmström 990428) 

Ett omfattande moderniseringsprogram, S 2000, har genomförts och 
innebär en ökning av produktionskapaciteten från ca 450 000 ton till 
omkring 550 000 ton13. Ett väl fungerande underhåll, vilket innebär 
en minimering av antalet oplanerade stopp, är en förutsättning för att 
denna produktionskapacitet ska kunna uppnås. 

Följande värderingar ska vara en del av företagets kultur enligt före-
tagsledningen14: 

• Eget ansvarstagande 	 • Kunder - interna och externa 
-'Vad kan JAG göra? 	 - Visa lyhördhet för kunder- 
-Som ledare; ställ krav och följ 	 nas förväntningar, krav och 

upp 	 behov 

• Öppenhet 	 • Ordning och reda 
- 	Var ärliga mot varandra 
- Missbruka inte givna förtro- 	• Miljömedvetenhet 

enden 	 -Minimera den externa miljöpå- 
verkan 

• Laganda 	 -Verka för ren och säker intern- 
- Dela med dig av kunskaper 	 miljö 

och lär av varandra 
- 	Visa respekt för varandras 	• Skyldigheter och förpliktelser 

kunskap, förmåga och vilja 	- Visa respekt för skyldigheter 
- Uppmuntra kreativitet, initi- 	 och förpliktelser mot ägare, 

ativ och samarbete 	 myndigheter, företaget och 
övriga intressenter 

Detta ger KONKURRENSKRAFT 

12  Ibid 
13  Storas årsredovisning 1997, s 16. 
14  Etik och moral - grundläggande värderingar, OH Per Malmström 990428 

28 



S 

K 

F 

T 

S 

K 

F 

T 

S 

K 

F 

T 

S 

K 

F 

T 

s 

K 

F 

T 

S 

K 

F 

T 

Förändringsarbetets logik 
- en studie ur ett kulturperspektiv på Stora Enso 

I verksamhetsplanen för Skutskär Mill finner man följande åtgärder 
som ska förbättra kommunikationen; skapa engagemang, visa respekt 
för varandra, hålla ordning och reda samt förbättra dialogen 15. Dessa 
åtgärder ska leda till kommunikation om problemen, vilket i sin tur 
leder till att man analyserar och pratar om problemen. Besluten blir 
förankrade och alla känner delaktighet och laganda. I den framtida 
organisationen ska medarbetare ha mer kunskap och information än 
chefen, och ta mer aktiv del som ägarers. 

Organisationen på Skutskär Mill är en matrisorganisation, och under-
hållsavdelningarna, dit Automationsavdelningen tillhör finns direkt 
under platschefen, vilket figur 4.1 nedan illustrerar. 

Figur 4.1: Skutskär Mill organisationen 

VD 
Platschef 
Produktionschef 	Skiftingenjörer 

Biträdande skiftingenjörer 

Underhåll 
(Autom. avd mm) 

Blockchef RKO 

Driftsamordnare 

Blockchef LKV 

Driftsamordnare 

Blockchef TBF 

Driftsamordnare 

Källa: Egen efter Brunåker 1999 

15  Verksamhetsplan Skutskär, OH Per Malmström 990428 
16  Kännetecken för en framtida o-rganisation, OH Per Malmström 990428 
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4.3.1 Automationsavdelningen på Skutskär Mill 

Detta avsnitt baseras på en rapport som handlar om organisatorisk för-
ändring på Automationsavdelningen på Skutskär Mill. ( Kurvinen 1999) 

Enligt verksamhetsplanen (1999) för Automationsavdelningen ska av-
delningen "medverka till att skapa optimala lösningar, inom el- och au-
tomationsområdet , som svarar mot kundens behov. Det finns även en 
målsättning för avdelningens sätt att arbeta; "öka arbetstillfredsställel-
sen genom att f "öga upp och mäta löpande i verksamheten och med di-
rektåterkoppling till åtgärder för ständiga förbätØar. 17  

Avdelningen har under 1999 genomgått en omfattande organisations-
förändring, vilket även har inneburit ett namnbyte från ELI till Auto-
mationsavdelningen. 

I planeringsstadiet utgick ledningsgruppen från vad som fungerade 
bra i organisationen för att bygga vidare från det. Det var främst två 
saker som låg som grund; att arbeta blockvis och att arbeta med team. 

Fyra helt nya underhållsingenjörer (UH-ingenjörer) har tillsatts. De har 
personalansvaret för El och Instrument, samt arbetsledaransvar för 
alla kategorier. 

En av UH-ingenjörerna arbetar i en s k fabriksgemensam funktion 
och de övriga tre mot de olika blocken i produktionen. Samtliga arbe-
tar i samverkande team med personal från alla yrkeskategorier, det vill 
säga El, Instrument, System och Anläggning. 

Gruppcheferna på System och Anläggning finns kvar med perso-
nalansvar för sina respektive avdelningar. Det leder till att de två av-
delningarna kommer att arbeta som i en matris, med gruppchefer som 
har personalansvar och UH-ingenjörer med arbetsledaransvar, tills 
vidare. Målsättningen är att UH-ingenjörerna så småningom kommer 
att ha personalansvar för alla kategorier. En risk finns att System- och 
Anläggningsgruppens sätt att jobba i en matris kommer att skapa oli-
ka problem, exempelvis med dubbla lojaliteter. Detta är ledningsgrup-
pen inom Automationsavdelningen medveten om, deras målsättning är 
att avdelningarna i framtiden ska införlivas i teamen. 

UH-ingenjörerna ska även bland annat fungera som "teammotor", 
samverka med övriga ledningsfunktioner, ersätta avdelningschefen 
och andra UH-ingenjörer vid deras frånvaro, driva förändringsarbete, 
följa upp uppsatta mål och verksamhetsplaner, samt ingå i avdelning-
ens ledningsgrupp. Till UH-ingenjörernas ansvarsområden på den 
tekniska sidan hör bland annat att ansvara och utveckla 

" Verksamhetsplan ELI 1999 
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Automationsavdelningens samtliga teknikområden, delta och även le-
da projekt, ha budgetansvar, samordna underhållsarbetet mm. 

De anställda på Automationsavdelningen arbetar idag mer långsiktigt 
och med inställningen att ständig utveckling och förändring är nöd-
vändig för att kunna bevara sin kompetens och konkurrenskraft. Ge-
nom att all personal involveras i förändringsprocessen tillvaratar man 
deras kunnande. På detta sätt finns möjligheten att utveckla både in-
dividen och organisationen. 

Ansvar har lagts ut på enskilda individer, genom att varje person an-
svarar för minst en arbetsuppgift. Det kan vara kappatalsmätare, mil-
jöutrustning, arbetsordrar, stopplanering osv. Det har, enligt lednings-
gruppen, visat sig vara mycket bra både ur individens och företagets 
synpunkt. Det individuella ansvaret för vissa områden kommer också 
att kunna medverka till möjligheten att kompetensnivån på arbetet 
kan höjas av en individ med hög kompetens. 

De nya arbetssätten som innebär att man ska arbeta gemensamt, ha 
formella teammöten, att teamen äger problemet tills det är löst, att 
man utvecklar varandra genom kunskapsöverföring och att man har 
gemensamma genomgångar av arbetsordrar visar att det finns förut-
sättningar för att kunskapen som finns hos individerna kommer att 
föras vidare till teamet. Teamet i sig kan bli en lärande organisation 
och teamarbetet kan bidra till teknisk, och social utveckling för indivi-
derna. I teamet finns också möjligheten att lära av varandra. Det är ett 
utmärkt sätt att stimulera till individernas lärande och kompetensut-
veckling. Samtidigt kan det vara ett sätt att göra arbetet mer stimule-
rande för individerna. 

Personalen som arbetar på Automationsavdelningen är positiva till för-
ändringsarbete. De tror på arbetet och anser att eftersom flera av idé-
erna till förändringar kommit från dem själva är förutsättningarna för 
att lyckas större. Märk att personalen upplever att de själva initierat 
förändringen trots att initiativet i själva verket kom från avdelnings-
chefen! 

4.4 Enocell Mill 

Enocell Mill ligger i Uimaharju, i Nordkarelen i Finland, och är den 
största fabriken i divisionen om man ser till produktionen. På anlägg-
ningen finns en massafabrik och ett sågverk, varav den förra byggdes 
på sextiotalet och den senare på femtiotalet. Sågverket är följden av ett 
politiskt initiativ av Kekkonen'8, som ansåg att trakten behövde en 
tung arbetsplats. 

18  President i Finland 1956 - 1981 
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1967 började man tillverkningen av massa, och under åren 1990 -
1992 utvidgades och moderniserades anläggningen, och den nya, ra-
tionella fabrikens produktion mångfaldigades19. 

Ca 300 personer arbetar idag på Enocell och dess produktionskapaci-
tet ligger på 620 000 årston.20  Miljöarbete har blivit en av de centrala 
frågorna. Man var till exempel först i Finland med att 1996 bli EMAS-
certifierade. Omsorgen om miljön har också fört med sig att anlägg-
ningen blivit stor även arealmässigt, eftersom fabrikens omfattande 
system för hantering av utsläpp kräver utrymme. 

Enligt Automationsavdelningens verksamhetsplan för 1999 är avdel-
ningens viktigaste målsättning att, genom att utveckla och förbättra 
det förebyggande underhållet samt kartlägga vad som bör förbättras i 
automationsutrustningen, förbättra automationsutrustningens kapa-
citet så att produktionsmålet på 615.000 ton kan uppnås. Avdelning-
en ska följa utvecklingen för att söka metoder som kan leda till förbätt-
ringar och besparingar. Ytterligare en målsättning för avdelningen är 
också att införliva underhållet på Pamilo vattenkraftverk i organisatio-
nens normala rutiner. 

Organisationen på Enocell Mill liknar en klassisk hierarkisk organisa-
tion, med underhållsavdelningarna, dit Automationsavdelningen hör, 
direkt under produktionschefen. Figur 4.2 nedan åskådliggör detta. 

Figur 4.2 : Enocell Mill organisation 

VD 

Källa: Informationsmaterial från Enocell OY 

19  http://www.enso.com/encell/general.html 
20  Stora Cell News nr 6 1998, s 14 f 
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På Enocell har man arbetat fram gemensamma värderingar som ska 
genomsyra arbetssättet på hela anläggningen. Värderingarna berör 
fyra områden som åskådliggörs i figur 4.3 nedan21. 

Figur 4.3 : Enocell Oys värderingar 

VI ARBETAR TILLSAMMANS 

NÖJD KUND 

0 

FRAMGÅNG 

Atmosfären på arbetsplatsen 
• Tillsammans skapar vi en bra atmosfär på arbetsplatsen 
• Vi förbinder oss att samarbeta och utföra arbetet riktigt 
• Vi är rättfärdiga, ärliga och öppna 
• Vi uppför oss korrekt och värdesätter andras arbeten 
• Vi stöder varandra och är flexibla 

Utveckling 
• Genom att ständigt utveckla våra produkter och våra aktiviteter säkerställer 

vi vår framgång 
• Vi ser till att våra kunder är nöjda 
• Vi skapar mervärde för våra kunder 
• Vi är bättre än våra konkurrenter 

Kompetens 
• Vi ser till att vi alla har erforderliga kunskaper och kunnande för att kunna 

utföra våra uppgifter 
• Vi poängterar ständigt personalens kompetens for att förbättra företagets 

konkurrensförmåga 
• Vi ser till att vi själva och andra ständigt utvecklas 

33 



Förändringsarbetets logik 
- en studie ur ett kulturperspektiv på Stora Enso 

Miljö 
• När det gäller miljövård följer vi principen för en hållbar/beständig utveck-

ling 
• Vi handlar på så sätt att naturvärden bevaras 
• Vi ser till att vår arbetsmiljö är säker och familjär/förtrolig 
• Vi agerar tillsammans med våra intressentgrupper 

Källa: Informationsmaterial från Enocell Oy, N Väkeväinen 1999 

4.4.1 Automationsavdelningen på Enocell Mill 

Medelåldern på Automationsavdelningen är hög. På elsidan finns inte 
någon fast anställd som är född på 1970-talet, på Instrumentavdel-
ningen finns ett par 70-talister. Den enda som är född på 1960-talet är 
avdelningschefen, återstoden är födda på 1950-talet och tidigare. 

Avdelningen består av följande underavdelningar; El, Instrument, Fas-
tighetsunderhåll (avdelningen införlivas i det nya teamet för fastig-
hetsunderhåll), Pamilo (vattenkraftverk) samt två personer som arbe-
tar med automationsutveckling och som sakkunnig på system. Dessa 
är stödfunktioner åt el- och instrumentavdelningarna. Vattenkraftver-
ket har nyligen införlivats i organisationen. Enligt Enocell Oys organi-
sationsscheman ser organisationen ut enligt figur 4.5 nedan. 

Figur 4.5 : Automationsavdelningen 

Avd e In in g sch ef 

System 
Sakkunnig 

G ruppchef 
El 

5 eltekn., skift 
6 eltekn. 

Gruppchef 
Fastigh. UH mm  

2 eltekniker 

D r'ftsch ef 
Vatten kraftverk 

Automationsutveckling 

Gruppchef 
Instrument 

5 instr.makare, skift 
7 instr.makare 

Gruppchef 
Vattenkraftverk 

2 eltekniker 
1 montör mek. 

Källa: Informationsmaterial från Enocell Oy 
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17 instrumenttekniker 
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5 instr.tekn, skift 
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Gruppchef 

Vattenkraftverk 

2 eltekniker 

1 montör Mek, avd. 
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Den nya avdelningen, Vattenkraftverket, har införlivats genom att bå-
de driftschefen och gruppchefen är belägna under avdelningschefen, 
men i praktiken lyder gruppchefen direkt under driftschefen. Enligt 
avdelningschefen ville man inte ha fler nivåer i organisationen, därav 
anledningen till att både driftschefen och gruppchefen finns direkt un- 
der automationsavdelningens avdelningschef. 

De två eltekniker som funnits i underavdelningen som ansvarar för bl 
a fastighetsunderhåll har förflyttats till mekaniska avdelningen, men i 
praktiken finns de kvar på automationsavdelningen. Dels är de fysiskt 
stationerade där, dels anser de att de till viss del fortfarande lyder un-
der den forne gruppchefen. Figur 4.6 nedan visar hur jag har uppfattat 
att organisationen ser ut i praktiken. 

Figur 4.6 : Organisationen 

VD 

Produktionschef 

I 	
Avdelningschef 

Automations 

avdelningen 

Gruppchef 	I 	Gruppchef 

Underhåll 	I I 	El 

(fastighet mm) 

Gruppchef 

Instrument 

System 

sakkunnig 

Underhållssystem 	Driftschef 

Utbildninglprojekt ! Vattenkraftverk 

Källa: Egen, baserad på Enocell Oys organisationsschema samt inter-
vjuer 
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4.5.1 Ansvarsområden 

Automationsavdelningen har delat upp anläggningen i tre geografiska 
ansvarsområden, samt ett som omfattar de fem skiften. Två eltekniker 
samt två instrumentmakare arbetar på varje område. På skiften arbe-
tar en person från båda kategorierna. 

Arbetssättet har inneburit en positiv förändring för de anställda. Sjuk-
frånvaron har minskat, enligt en av gruppcheferna, sedan de nya an-
svarsområdena infördes. 

4.5.2 Delaktighet och information 

Avdelningen har ett gemensamt möte per år. Inga formella, planerade 
möten med avdelningschefen och gruppcheferna finns. Avdelnings-
chefen tittar i stället in till gruppcheferna dagligen vid morgonfikat. 
(Han har sitt kontor en våning ovanför den lokal avdelningen förfogar 
över). Han informerar då kort om vad som sagts på det möte han tidi-
gare bevistat tillsammans med cheferna på underhållsavdelningarna 
och chefer på produktionssidan. 

4.5.3 Förändringar 

En del förändringar i organisationen har skett de senaste åren. Den 
största skedde i samband med att den nya anläggningen togs i bruk 
(-93). Detta medförde en sammanslagning av El och Instrument avdel-
ningarna, som tidigare hade varit två separata avdelningar, till Auto-
mationsavdelningen. Antalet anställda på avdelningen är idag den-
samma som på den gamla anläggningen. Området som man täcker är 
dock betydligt större. 

1998 införlivades ytterligare en ny del i organisationen. Enocell förvär-
vade ett vattenkraftverk, Pamilo, som idag tillhör Automationsavdel-
ningens organisation. Förvärvet medförde ett visst tillskott på arbets-
kraft för avdelningen, i och med att två eltekniker som hör till Pamilo 
delvis finns till Automationsavdelningens förfogande. Denna föränd-
ring upplevs av personalen på Automationsavdelningen som positiv, 
delvis på grund av tillskottet på arbetskraft, samt delvis på grund av 
att personalen upplever att de blivit informerade i god tid före föränd-
ringen. 

En del av Automationsavdelningen håller på att införlivas i ett nytt 
team för fastighetsunderhåll, som tillhör Mekorganisationen. Denna 
del av Automationsavdelningen består av en gruppchef samt två 
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automationsmontörer vilka ansvarar för att underhålla elsystemet som 
tillhör fastigheter, elmotorer, kommunikationsradio mm. 

4.5.4 Bred kompetens 

När den nya anläggningen togs i bruk framförde ledningen krav på att 
personalen på Automationsavdelningen ska kunna arbeta med upp-
gifter som även hör till andra yrkeskategorier. Eltekniker ska till ex-
empel kunna sköta vissa arbetsuppgifter som hör till instrumentav-
delningen och vice versa. Figur 4.7 nedan visar hur det är tänkt att 
personalen ska täcka in en del av varandras kompetensområden. 

Figur 4.7: Kompetensområde, "mångkunnande" 

Instrument 

Gemensamma  
baskunskaper 

El 

Källa: Efter Jussi Pulkka, Avdelningschef Automationsavd. Enocell 

Beslut har tagits om att personalen ska cirkulera mellan områdena för 
att på så sätt bredda sin kompetens22. Detta har inte fungerat i prak-
tiken som planerat, formerna för hur arbetscirkulationen ska fungera 
har ännu inte utvecklats fullt ut. 

Det finns dock redan bred kompetens hos en del av personalen. Några 
av automationsteknikerna har kompetens på systemområdet och kan 
rycka in vid behov. De rycker också in och ersätter systemansvarig vid 
semestrar och dylikt. 

I dagens läge finns det en klar skillnad mellan produktionsavdelning-
arna och underhållsavdelningarna när det handlar om hur strikt 

22  Arbetsrotation går enligt Nilson och Högström (1994) ut på att den anställda lär sig 
flera oberoende arbetsuppgifter och är en metod som syftar till att utveckla de an-
ställdas mångkunnighet. 
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arbetsindelningen är. På underhållsavdelningarna är man mer flexibel 
och täcker in delar av varandras områden. Detta mångkunnande 
kommer att öka gradvis även på produktionssidan i och med att man 
sen två år tillbaks, genom ett lärlingssystem, utbildar exempelvis el-
tekniker till operatörer. Dessa ska i framtiden vid sidan av arbetet med 
produktionen kunna rycka in och åtgärda vissa mindre fel. Minst tre 
olika yrkeskategorier ska ingå i utbildningen, kategorierna kan dock 
vara inom samma område, exempelvis, process, automation mm. Ut-
bildningen är planerad att pågå i 1 1 - 3 år, beroende på förkunska-
per. 

Detta mångkunnande på produktionssidan måste införas med de ny-
anställda, till stor del på grund av pappersfackets starka roll. Facket 
bidrar till att eventuella förändringar i arbetsuppgifterna för de redan 
anställda inte är helt lätta att genomföra. Ett sätt att genomföra för-
ändringar är just att vid nyanställningar justera arbetsbeskrivningen 
för att passa detta syfte. Det kan också användas som ett redskap för 
att förändra kulturen, de som påbörjar utbildningen är positiva till att 
täcka in många kompetensområden. 

4.6 Likheter och olikheter vid en första anblick 

Båda Automationsavdelningarna har till uppgift att se till att fabriken 
kan köras så att den planerade produktionskapaciteten kan uppnås. 
De har med andra ord en strategisk funktion. 

Det kan vara intressant att notera att medelåldern är hög, ungefär 45 
år, på båda bruken. 

De finns flera uppenbara skillnader mellan bruken. För det första har 
Enocell Mill en större produktionskapacitet än Skutskär Mill, och för 
det andra har Enocell Mill betydligt färre anställda än Skutskär Mill. 
För det tredje är Enocell en betydligt modernare anläggning, vilket kan 
förklara att man där kan producera mer, eller lika mycket, med en 
mindre personalstyrka. Den fjärde, och sista skillnaden som jag tar 
upp här, är organisationen. Skutskärs organisation är en matris, med 
underhåll, där Automationsavdelningen ingår, som en separat funk-
tion. Enocells organisation ser ut som den klassiska hierarkin, med 
Automationsavdelningen direkt underställd produktionen. 

38 



Förändringsarbetets logik 
- en studie ur ett kulturperspektiv på Stora Enso 

5 Empiri Enocell 

Detta kapitel handlar i huvudsak om Enocell Bruk och är baserat på de 
intervjuer som gjordes med personal från Enocell, i maj 1999. Den in-
formation om Automationsavdelningen i Skutskär som används vid jäm 
förelser mellan avdelningarna, är hämtad från Kurvinen och Löf (I 999) 
samt Kurvinen (1999). Text och citat i detta kapitel handlar om Automa-
tionsavdelningen på Enocell Mill om det inte uttryckligen står något an-
nat. 

Kapitlet är disponerat så att varje avsnitt börjar med ett empiriavsnitt 
och å fö js av en analysdel . Automationsavdelningarna på Skutskär 
Mill och Enocell Mill kommer i fortsättningen att benämnas Skutskär re-
spektive Enocell. 

5.1 Förändring 

Huvudtemat i detta avsnitt är förändring. Text och citat handlar om de 
texter som är kodade under de noder som finns under huvudnoden 
förändring. 

Delaktighet  

Varken anställda eller arbetsledare i Enocell upplever att de har invol-
verats i de förändringsarbeten som pågår eller har pågått. Majoriteten 
upplever att de inte har någon chans att påverka. Ingen frågar efter 
deras åsikter eller deras kunskaper inför en förändring. De upplever 
också att även om de skulle lyckas framföra sina åsikter skulle ingen 
större hänsyn tas till dem. 

Kari; Manfår säga vad man tycker, men det är ingen 
som tar hänsyn till det. Jag har i alla fall slutat att tala 
om vadjag tycker, eftersom min åsikt ändå inte spelar 
någon ro11.23  

Ledningen uppmuntrar de anställda att komma med förslag till för-
bättringar mm, men i praktiken välkomnas inte förslagen. Detta 
medverkar med stor sannolikhet till att känslan av att kunna påverka, 
och därmed känna sig delaktig, minskar. 

23 Fritt översatt från: "Saahan vaikka mitä omia mielipiteitä sanoa, mutta ei niitä 
oteta ollenkaan huomioon. Minä olen ainakin lopettanut sanomasta mielipiteeni kun 
sillä ei ole mitään merkitystä." 
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Erkki;... någon nivå koncentrerar sig på att avvisa 
förslagen...Man avvisade dem med motiveringen 
att de inte varförslag, fast det helt klart var 
det.. . Man skulle vilja framföra förslaget när det är 
aktuellt, men motståndet är för hårt... .24  

Erkki; Först när den som harframförtförslaget har 
de varit aktiv och inte har godtagit avvisandet, då 
började det framskrida... Ungefc r den uppfattningen 
fick man. Nästan alla förslag behandlades på det 
sättet 25 

Flera av de personer som jag har intervjuat upplever att ingen från 
ledningen frågar efter deras åsikter inför exempelvis en förändring. De 
upplever att de endast blir informerade om vad som har beslutats hög-
re upp i hierarkin. 

Pasi; Det gick till så attjag fick besked om att 'från och 
med nu arbetar du för honom".26  

Risto; Det finns inte någon från någon högre nivå som 
frågar efter våra åsikter. 27  

I Skutskär involveras personalen i utvecklings- och förändringsarbete. 
Man har infört nya arbetssätt som innebär att man ska arbeta gemen-
samt, ha formella teammöten, att teamen äger problemet tills det är 
löst, att man utvecklar varandra genom kunskapsöverföring och att 
man har gemensamma genomgångar av arbetsordrar, vilket visar att 
det finns förutsättningar för att kunskapen som finns hos individerna 
kommer att föras vidare till teamet. 

De tidigare blockansvariga som hade arbetsledaransvar över personal 
(från nuvarande Automationsavdelningen) som arbetade på produk-
tionsblocken, hade svårigheter att i praktiken använda sig av sina be-
fogenheter. Detta har man löst genom att ta bort de blockansvariga 
och i stället inrätta 4 helt nya tjänster, Underhållsingenjörer. Dessa 
arbetar på olika ansvarsområden och har arbetsledaransvar för den 
personal från Automationsavdelningen som arbetar på dessa områ-
den. Underhållsingenjörernas befogenheter har tydliggjorts både för 

24  Fritt översatt från:"...joku taso keskittyy torjumaan ne aloitteet niin kuin täysillä 
rirmoin...Torjuttiin ettei ne olleet aloitteita, vaikka ne oli selkeästi niitä...Mieli tekisi 
tehdä aina aloitteen silloin kuin se paikka on. Justiin tämä vastarinta latistaå sen." 
25  Fritt översatt från: "Sitten jos aloitteen tekijä on aktiivinen, eikä hyväksynyt. Sitten 
se rupesi siinä vasta etenemään...Joku semmoinen käsitys siitä jäi. Lähes kaikissa 
aloitteissa kävi tällä tavalla." 
26  Fritt översatt från: "Se oh sillä tavalla että sinä olet nyt hänen kirjoilla." 
27  Fritt översatt från: "Etta ei ylempää koskaan kysytä että mikä on mielipide." 
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personal från Automationsavdelningen och personal tillhörande pro-
duktionssidan som arbetar på de olika ansvarsområdena. 

Personalen i Skutskär är positiva till förändringsarbetet. De tror på 
arbetet och anser att eftersom flera av idéerna till förändringar kommit 
från dem själva är förutsättningarna för att lyckas större. En av de an-
ställda uttryckte det så här: 

Erik: Nog trorjag på det här, det har ju kommit från 
grabbarna själva...Det som kommer från botten själv, 
det trorjag på. 

Motivation 

I regel har förändringarna som genomförts på avdelningen inte påver-
kat arbetsuppgifterna i någon större grad, men däremot upplever flera 
personer att dessa har haft en negativ effekt på motivationen. Det är 
inte förändringarna i sig som har haft denna negativa inverkan, utan 
sättet de genomförts på. Även i de fall då arbetsuppgifterna har 
förändrats (då till uppgifter som upplevs som "sämre") upplever perso-
nerna att deras motivation har sjunkit. 

Risto; Arbetsuppgifterna har inte förändrats. Motivatio-
nen däremot påverkas av sådant här.28  

Motstånd inför en förändring 

Det finns ett motstånd inför forändringar. Som exempel kan nämnas 
införandet av det nya fastighetsteamet. De anställda inom Automa-
tionsavdelningen som berörs av förändringen vet inte vad arbetet i det 
nya teamet kommer att innebära för deras del, vilket skapar en känsla 
av otrygghet. De anställda reagerar genom att bli passiva eller mot-
ståndare till förändringen. 

Risto; Nu undrar man över varför man måste förändra 
ettfungerande system till ett mer byråkratiskt Ingen vet 
hur det nya systemet blir, om detfungerar eller ej. Men 
prova måste man i alla fal1.29  

Erkki; ... det leder till diskussioner och ovisshet och till 
att man sen kritiserar.30  

28  Fritt översatt från: " Niin työt ei ole muuttunut miksikään. Motavaatio tänunöisestä 
kärsii." 
29  Fritt översatt från: " Nyt ihmetyttää että miksi se pitää tehdä byrokraattinen toimi-
vasta systeemistä. Kukaan ei tiedä mikä se tuleva sitten on, toimiiko se vain ei. Vain 
kokeilla pitää kuitenkin." 
30 Fritt översatt frän;" ...aiheuttaa kaikenlaista keskustelua ja epätietoisuutta ja sitten 
tulee kritisoitua." 
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Det finns också ett visst motstånd mot det som kallas "mångkunnan-
de"( se vidare i avsnitt 5.4.1). På grund av otillräcklig kommunikation 
har de anställda dragit egna slutsatser om vad det här mångkunnan-
det innebär för dem personligen. Det var någon som uttalade sig om 
att han befarar att det hela slutar med att åtminstone en del av perso-
nalen kommer att få arbeta i produktionen. 

5.1.1 Analys, förändring 

I teoriavsnittet finns en figur som visar fyra olika förändringsstrategier 
(figur 3.6) och hur dessa skiljer sig åt med tanke på graden av de be-
rördas delaktighet och var i organisationen förändringen initieras, dvs 
förändringens ursprung. Jag har med hjälp av de texter som finns un-
der noderna, samt det material som sedan tidigare finns samlat om 
Skutskär, placerat in Skutskär och Enocell i denna modell. 

Vid de förändringsprocesser jag har observerat i Skutskär har initiati-
vet kommit från avdelningschefen. Representanter för de anställda har 
varit delaktiga i förändringsarbetet. Initiativet har gradvis flyttats över 
från avdelningschefen till de anställdas representanter. Jag anser att 
man i Skutskär har arbetat på sätt som innebär att man har tillämpat 
en strategi som till en början består av en kombination av den lokalt 
initierade och den representativa för att slutligen mer och mer övergå 
till den representativa strategin. (Se även i Kurvinen 1999, Organisato-
risk förändring i processindustrin) 

I Enocell har man använt ett arbetssätt som innebär att man tillämpar 
en strategi som främst liknar den toppstyrda, med inslag av den repre-
sentativa strategin. Ingen av dem jag har intervjuat upplever att de har 
involverats i förändringsarbete. Majoriteten upplever att de inte får va-
ra med och påverka förändringar som sker och som påverkar dem. De 
upplever också att deras åsikter inte efterfrågas, utan de får besked 
om vad som skall komma. Sättet som förändringarna genomförts på 
har haft en negativ inverkan på motivationen hos de anställda. Här 
kan det vara värt att notera att eftersom de båda Automationsavdel-
ningarna arbetar med att producera tjänster, krävs en relativt hög 
grad av motivation för att uppnå maximalt resultat. 

Jag kan inte urskilja att det har skett någon förändring av arbetssätt, 
utan den har varit statisk från idéstadiet till maj 1999, då jag besökte 
Enocell och genomförde intervjuerna. 

Figur 5.1 nedan, åskådliggör de förändringsstrategier jag anser att 
man använt på de båda bruken. Den visar också att på Skutskärs Mill 
har strategin förändrats, dvs den har varit dynamisk, medan strategin 
på Enocell Mill har varit statisk. Från att ha legat nära varandra i 
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begynnelsestadiet har Skutskärs strategi längre från Enocells. Skut-
skärs strategi hamnade långt nere startskedet på grund av att föränd-
ringen initierades (ursprunget) av avdelningschefen, som är en av de 
som berörs av förändringen. Därefter förflyttas strategin uppåt i och 
med att representanter för de anställda involveras i arbetet. 

Figur 5.1: Förändringsstrategier, Skutskär och Enocell 

Initiativets 
ursprung 

Anställda 

Platschef 

Låg 	 Hög 

Källa: Egen 

Brist på information, kommunikation och begripliga bilder av vad fö-
retaget vill och är på väg leder till att de anställda på Automationsav-
delningen på Enocell i stället tar ut sitt behov av engagemang på annat 
håll, exempelvis på fritiden. Det skulle gynna foretaget om alla istället 
deltar i utformandet av företagets framtid idag, då foretag möter ny 
konkurrens och verksamheterna blir komplexare och mer kunskap-
sintensiva. Företagets anställda, det vill säga deras unika kunskaper, 
blir tungan på vågen. Allt annat kan köpas. Det gäller för företagsled-
ningarna att se till att de anställda vill, kan och får använda den kapa-
citet de besitter. Nilsen och Högström (1994) anser att de anställdas 
negativa inställning till förändring leder till ett dåligt utnyttjande av 
kompetens på grund av att de anställdas resurser då inte frigörs. 
Den högsta formen av ansvar, som handlar om att människor agerar 
fritt och självständigt, förutsätter att ledningen ger personalen 
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förtroende och spelrum. Det bör finnas utrymme att även göra miss-
tag, annars hamnar alla idéer i byrålådan. Nya idéer kan inte kom-
menderas fram, de växer i miljöer som uppmuntrar till dialog och 
samverkan. En anställd med ett ovillkorat ansvar ser till att hans ar-
betsuppgifter blir utförda oavsett vad andra gör. Den anställde både 
känner delaktighet och har skyldigheter. 

De konstruktiva och destruktiva grupprocesser som Granér (1994) 
menar finns i de flesta grupper, innebär bland annat att gruppen löser 
problem på olika sätt, beroende på vilken av grupprocesserna som 
dominerar. Det finns tydliga skillnader, med tanke på de kriterier som 
utmärker grupprocesserna, mellan de två Automationsavdelningarna. 
Jag kan urskilja en tendens till att följande paradoxer kan användas 
för att jämföra de två Automationsavdelningarna ; 

> söker utveckling - motsätter sig förändring 
> tydlig - vag kommunikation. 

På Encell tenderar man att motsätta sig förändringar, medan jag i 
Skutskär kan se en tendens till att man söker utveckling. Kommuni-
kationen är mer vag i Enocell, jämfört med Skutskär. 

Personalen i Enocell har en tendens till att motsätta sig förändring, 
vilket till stor del har sin grund i bristande information och kommuni-
kation vid tidigare förändringstillfällen. I Skutskär eftersträvar led-
ningen att hålla en relativt god nivå på kommunikationen, vilket ska-
par en trygghet hos de anställda i bemärkelsen att de vet vilka föränd-
ringar som ska ske. Det kan också innebära att det tar längre tid att ta 
beslut när samtliga berörda ska informeras och även vara med och 
tycka till. 

Den konstruktiva grupprocessen innebär enligt Granér (1994), att 
man är målmedveten, ansvarsmedveten, söker utveckling och nya 
kunskaper och erfarenheter och att allt är öppet och uttalat. Den de-
struktiva grupprocessen däremot, innebär att målen är dolda, utveck-
ling ses som ett hot, man undviker ansvar och kommunikationen är 
vag och fylld av dubbla budskap. På grund av otillräcklig information 
har de anställda i Enocell dragit egna slutsatser om vad exempelvis 
mångkunnandet innebär för dem personligen. Detta är enligt min me-
ning ett tecken på att grupprocessen i Enocell har en dragning åt den 
destruktiva. Det finns en risk för att företaget genererar notarbetare i 
stalletför medarbetare om foretaget inte ökar informationen till de an-
ställda. 

Dubbla budskap och bristande kommunikation har bidragit till att det 
tidigare fanns problem med dubbla lojaliteter i Skutskär. Genom att 
ha insatt nya tjänster som Underhållsingenjörer på avdelningen har 
man i Skutskär samtidigt förändrat grupprocesserna till att de nu 
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tenderar att dra åt att vara mer konstruktiva, än tidigare då budska-
pen till viss del var dubbla. 

Jacobsen och Thorsvik (1998) menar också att sådana omvärldsfakto-
rer, som att det inte finns möjlighet att få något annat arbete på orten, 
kan påverka motivationen positivt, genom att man då "sliter lite extra" 
som de uttrycker det. Här vill jag påpeka att Enocell är den enda stora 
arbetsgivaren i området och detta faktum skulle i så fall delvis kunna 
uppväga andra faktorer som påverkar motivationen negativt. Brister 
det i någon eller några kriterier leder det till att motivationen minskar. 
På Enocell är det främst information och delaktighet som är de svaga 
länkarna i kedjan. På Skutskär Mill har jag sett en tendens till att det 
brister i motivation på grund av att det har skett så många 
förändringar den senaste tiden. Personalen är till viss del trötta på 
ständiga förändringar. 

Enligt Angelöw (1991) är motivationen motorn i förändringsarbetet. 
Förutsättningarna är ; vilja till förändring, en känsla av delaktighet, 
omgivningens tilltro, självförtroende, information och kunskap samt 
en känsla av trygghet. En studie gjord bland operatörer på Skutskär 
Mill visar att ju mer delaktiga operatörerna har varit, desto aktivare 
har de varit i förändringsarbetet, och ju lägre grad av delaktighet ope-
ratörerna har känt, desto större känsla av distansering och utanför-
skap har de upplevt. (Brunåker & Vilhelmsson, opubl.) 

5.2 Information 

Texten i detta avsnitt handlar om texter som finns kodade under hu-
vudnoden information. 

Brist på information 

Det är en allmän bild att det råder brist på information i organisatio-
nen. De anställda raljerar om informationen på fabriken och menar 
att den information man vill ha, får man söka finna i dagstidningen. 
Jag fick under intervjuerna höra ett intressant exempel på detta, gäl-
lande den nya avdelningen för fastighetsunderhåll. Den personal från 
Automationsavdelningen som berörs av förändringen fick läsa om den 
i dagstidningen, och först någon dag senare informerade foretaget per-
sonalen. (Det hade dock ryktats om en eventuell förändring.) Det 
framkom dock att information gått ut från foretaget ca 1 - 11/2  år tidi-
gare om en planerad förändring. Denna information hade tydligen fallit 
i glömska, troligen beroende på den långa tidsperioden mellan infor-
mationstillfället och den faktiska förändringen. Även avdelningschefen 
på Automationsavdelningen anser att informationen har varit bristfäl-
lig i det här fallet. Han menar att de anställda upplever att de inte har 
varit delaktiga i planeringen på grund av det långa uppehållet mellan 
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informationstillfället och starten av arbetet med att bygga teamet för 
fastighetsunderhåll. 

11mo: Informationen skedde medför låg prote 31 

Risto; Vifick läsa i veckonyheterna på tisdagen att 
det här kommer att ske (bildandet av 
fastighetsunderhållsteam]. På torsdagen eller 
fredagen samma vecka hölls det ett möte dnr vi 
blev personligen informerade. Publikationen skedde 
före den personliga informationen.32  

Pasi; Det är egentligen inte något skämt att 
Karjalainen är den lokala dagstidningen. I den får 
vi information om de största förändringarna 
(Karjalainen], och om de minsta i veckotidningen.33  

Risto; När vifrågade hur det hade blivit så här, 
svarade man bara att så har man beslutat.34  

Det är också en allmän uppfattning bland de intervjuade att det finns 
betydande brister i informationen inför en förändring. Det finns flera 
exempel på att de som berörs av en förändring har fått information om 
denna precis innan, dvs samma dag, förändringen har skett, eller att 
någon information över huvudtaget inte gått ut till samtliga berörda. 

Pasi: Jag varpå väg att ta kafferast när Erkki, 
arbetsledare på X-avdelningen, meddelade mig att 
Paavo ville träffa mig efter rasten. Efter kaffet gick 
jag till Paavo som sa attfrån och med i dag gör du 
timmarnaför mig. På så sätt gick avdelningsbytet 
till för mig.35  

31  Fritt översatt från; " Että se tiedotusasia meni liian matalalla profiililla." 
32 Fritt översatt från: 'Viikkouutisista luettiin tiistaina että tämmöinen tulee ta-
pahtumaan. Saman viikon torstaina tai perjantaina oli se palaveri jossa meille henki-
lökohtaisesti ilmoitettiin. Ensin julkaistiin ja sen jälkeen henkilökohtainen ilmoitus." 
33 Fritt översatt från:"Ei mikään vitsikään oikeastaan että Karjalainen on pen 
sanomalehti. Isoimmat asiat sieltä luetaan ja sitten nämä pienemmät viikolehdestä, 
mitä muutoksia on tehty tehtaalla. 
34 Fritt översatt från: "Sitäkö kun kysyttiin että miten fälldin on mennyt, sanottiin että 
näin on vain päätetty." 
35 Fritt översatt från: "Olin aamukahville menossa kun Erkki, XX-puolen työnjohtaja, 
ilmoitti minulle että kahvin jälkeen Paavolla on minulle asiaa. Minä menin kahvin 
jälkeen Paavon luo joka sanoi että tästä päivästa lähtien teet hänelle tuntilaput. Sillä 
tavalla tapahtui se osastonvaihto minulla." Namnen är fingerade. 
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Erkki: Det beslutet påverkade även mig, menjag 
blev heller inte informerad på något sätt, förrän i 
efterhand. Och det kan man ju föreställa sig hur 
det känns.36  

Denna brist på information har bidragit till att det florerar en del ryk-
ten på anläggningen. Dessa rykten tolkas som fakta av många bland 
personalen. 

Besluten som fattas av ledningen ifrågasätts inte i sak utan persona-
len litar ändå på att ledningens beslut är de bästa för företaget. 

Kari; A ena sida, om det är mest ändenligtförföre-
taget, så passar det oss att ha d et  så. 37 

Ett Vattenkraftverk, Pamilo, har införlivats i Automationsavdelningens 
organisation. Syftet var att finna synergieffekter, rent konkret att kun-
na använda underhållspersonal (automationsmontörer) från Pamilo i 
underhållsarbetet på Enocell och vice versa. Samarbetet fungerar bra 
enligt Automationsavdelningens personal. Automationsavdelningen får 
på detta sätt tillgång till mer arbetskraft, motsvarande 1 persons ar-
betsinsats. 

I Intervjuerna framkommer att det upplevdes som att företaget inte i 
förväg gick ut med information om att Vattenkraftverket skulle införli-
vas i organisationen. 

Erkki: Det beslutet berörde även mig, menjag blev inte 
heller informerad. Förrän i efterhand. Och man kan ju 
förestrilla sig hur det känns.38  

Man har endast ett formellt avdelningsmöte per år, där samtliga an-
ställda på Automationsavdelningen deltar. Vid det senaste avdel-
ningsmötet (före maj -99) har det framförts synpunkter på att det 
brister i information på foretaget. Varken gruppcheferna eller annan 
personal är med och planerar förändringar. De blir endast informerade 
om vad som skall komma. De enda representanterna som får vara 
med vid dessa tillfällen är de fackliga representanterna, förutsatt att 
frågor som ska behandlas kräver deras medverkan. 

Erkki:...därframfördes starkt åsikter om att det 
informeras för lite.39  

36  Fritt översatt från: Se koski se päätös myös minua muttei minuakaan informoitu 
millään tavalla, ennenkuin jälkikäteen. Ja sen voi arvata miltä se tuntuu." 
37  Fritt översatt från;" Toisaalta jos on katsottu että se on yhtiön edun kannalta tar-
koituksen mukaista, sehän sopii meille." 
38  Fritt översatt från: "Se koski se päätös myös minua, muttei minuakaan informoitu 
millään tavalla. Ennenkuin jälkikäteen. Ja sen voi arvata miltä se tuntuu." 
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Avdelningschefen  

Informationen uppifrån når inte anda ner i organisationen. Den tycks 
stanna på avdelningschefsnivå. En allmän uppfattning är att en stor 
del av informationen "uppifrån", dvs från personalchef, produktions-
chef osv, stannar hos avdelningschefen på Automationsavdelningen. 
Det är avdelningschefen som deltar i mötena med produktionen, för-
utom då han av någon anledning är förhindrad då någon annan från 
avdelningen deltar. De gångerna bemödar sig den som deltagit om att 
sprida informationen vidare på avdelningen. 

Juha: Av någon anledning bli det stopp vid den här 
nivån (avdelningschefen).40  

Arbetsledarna  

Enligt egen uppgift bemödar sig gruppcheferna om att vara öppna mot 
de anställda och vidarebefordra den information de lyckas komma 
över. De anser dock att de inte får tillräcklig information, varken för 
egen eller den övriga personalens del. De deltar exempelvis inte i mö-
tena med produktionen, vilket de gjorde innan den nya fabriken bygg-
des. Endast avdelningschefen deltar på dessa möten, men han är 
knapphändig med information från dessa möten till arbetsledarna. 
Men vid de tillfällen som avdelningschefen är förhindrad att närvara, 
ersätter någon annan från avdelningen honom, och försöker sedan att 
sprida informationen vidare. Arbetsdelarna har en önskan om att 
kunna ha gemensamma möten för att där kunna ta upp sådant som 
rör hela Automationsavdelningen. 

Juha Försöker förklara, så att de får reda på saker lite 
snabbare än via yänstevØar. Om de alls får det Och 
sen har det florerat ganska mycket rykten. Jag försöker 
ta reda på, och informera om vad som ligger bakom 
dem  41 

Kari: Vi harföreslagit att vi arbetsled  are ska ha 
gemensamma möten på Automationsavdelningen, men 
det har inte blivit några.42  

39  Fritt översatt från: "...siellä hyvin voimakkaasti tuotiin esille sitä tiedottamisen pu- 
utetta." 
4° Fritt översatt från: "Jostakin syystä se katkeaa tuohon tasoon sitten." 
41  Fritt översatt från; "Selittämään jotta vähän nopeammin saisivat tiedon kuin viralli-
sesti. Jos saavat ollenkaan. Ja sitten niitä huhuja on ollut aika paljon. Niitä sitten 
oikomaan kun olen kuullut mikä se on." 
42  Fritt översatt från; "On me esitetty esimiespalavereita automaatiolle, mutta niitä ei 
ole tullut. " 
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Erkki: På gamla fabrikens tid var även vi arbetsledare 
med [på mötena 1.43  

Kari: Det blir som regel ingen tid över. Han tittar på 
klockan och säger att morgonmötet badar snart.44  

I Skutskär har Underhållsingenjörerna regelbundet arbetsplatsträffar 
med den personal som de har arbetsledaransvar för. Syftet med dessa 
arbetsplatsträffar är att gruppen ska svetsas samman, samt att samt-
liga ska närvara när eventuella problem diskuteras. 

Arbetsledarna i Enocell upplever inte att relationen till de anställda blir 
lidande på grund av bristande infoiniation. De anser att de anställda 
är medvetna om att inte heller de (arbetsledarna) erhåller information. 

Erkki:... eftersom de härförändringarna blir till på så 
sätt att inte heller vi vet något Det är lättför oss att tala 
om att nu har det uppkommit en sak som vi heller inte 
vet något om. Det är klart att det underlättar. Vi blir inte 
syndabockar.45  

5.2.1 Analys, information 

Bristen på information skapar osäkerhet hos de anställda i Enocell. De 
anställdas skämtande om att den information man vill ha får man sö-
ka i dagstidningen stämmer i viss mån. Exempelvis i fråga om den nya 
avdelningen för fastighetsunderhåll, fick de på Automationsavdelning-
en som det berör läsa om förändringen i dagstidningen. Först någon 
dag senare fick de information från företaget. Kommunikation är oer-
hört viktig. Den som hör något för honom skrämmande tar inte till sig 
budskapet eftersom de psykologiska försvarsmekanismerna träder in. 
Därför bör ledningen eftersträva att upprepa informationen för att på 
så sätt verkligen nå ut med sitt budskap till samtliga berörda. 

Organisationen i Enocell verkar vara toppstyrd och informationsvä-
garna tröga. Detta leder till att organisationen inte är så flexibel som 
den skulle kunna vara. Informationen mellan olika nivåer flyter inte 
som den borde, vilket leder till att de anställda inte känner delaktighet 
och att ledningen går miste om värdefull information nedifrån 

43  Fritt översatt från; " Vanhan tehtaan aikana me oltiin myös työjohtokunta mukana 
(palaverissa)" 
44  Fritt översatt från; "Ei siinä yleensä jää aikaa. Katsoo kelloa ja sanoo että aamupa-
laveri alkaa kohta." 
45  Fritt översatt från;' ...koska nää muutokset tulee sillä tavalla ettei mekään tiedetä 
niistä. Meidän on helppo sanoa että nyt tuli sellainen asia mistä mekään ei tiedetä 
mitään. Tietysti se helpottaa. Meitä ei syyllistetä näissä asioissa." 
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organisationen. Informationen uppifrån företagets ledning når inte än-
da ner i organisationen på Automationsavdelningen. Den tycks stanna 
på avdelningschefsnivå. Enligt egen uppgift bemödar sig gruppchefer-
na om att vara öppna mot de anställda och vidarebefordra den infor-
mation de lyckas komma över. 

De anställda ifrågasätter inte de beslut som ledningen tagit, utan litar 
på att besluten gagnar företaget. Det är bristen på information som de 
anställda reagerar på. 

Tillräcklig information inför en förändring kan bidra till att de som be-
rörs av förändringen får insikt om varför en förändring är nödvändig 
och kanske även en önskan eller vilja att förändra. Information skapar 
åtminstone en förståelse för varför en förändring r nödvändig. Angelöw 
(1991) anser att viljan är motorn i själva förändringsarbetet. Enligt min 
åsikt är vilja närbesläktad med motivation. 

Genom att med arbetsledarna ha korta, regelbundna möten kunde 
avdelningschefen ge information från ledningsnivå och samla ihop lä-
gesrapporter från gruppcheferna. 

5.3 Kommunikation 

Detta avsnitt handlar om texter som finns kodade under huvudnoden 
kommunikation. 

Kommunikation 

Det finns en stark koppling mellan kommunikation och information. 
Kommunikation är en förutsättning för information. I vissa fall kan det 
vara svårt att dra en klar gräns mellan information och kommunika-
tion. 

Ordervägar  

I praktiken är ordervägarna mellan personalen på de olika avdelning-
arna i Enocell korta eller rent av direkta, när det handlar om rutinartat 
arbete eller andra mindre åtgärder. 

Risto: Vi har haft direkta vägar ända sen det här med 
fastighetsel startade. Det är väldigt sällan som det har 
gått via Veikko. Det har inte behövts någon arbetsledare 
mellan oss alis.46  

46  Fritt översatt från: "Ihan siitä lähtien kun alkoi tämd talosähköhomma, Min slltä 
lähtien on suoraan kulkenut meillä. Hyvin harvoin Veikon kautta on mennyt. [] Ei 
siinä ole tarvinnut työnjohtajaa välissä ollenkaan." Nimi on keksitty. Fingerat namn. 
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Past Det är ofta så nuförtiden att om det är mindrejobb 
så kommer de direkt till oss.47  

Bristande kommunikation 

Det finns en uppfattning bland personalen att en mer öppen atmosfär, 
där man diskuterar och frågar efter varandras åsikter, skulle kunna 
bidra till att lösa många problem. De anser att brist på kommunika-
tion är en av de största orsakerna till att konflikter uppstår mellan 
ledning och personal. 

Erkkt Om det vore mer öppet och man diskuterade, 
informerade, skulle vi kunna ha en annan åsikt Så 
känns det48  

Bristande kommunikation ställer till problem även när det gäller för-
slag till förbättringar som det är meningen att personalen ska komma 
med. 

Erkki: Men de kommer exempelvis inte och frågar vad 
man menar om det är något de inte förstår. 49  

Automationsavdelningen i Skutskär har under det senaste året arbetat 
en hel del med att förbättra kommunikationen. De flesta problem som 
har funnits på avdelningen har haft sin grund i bristande kommuni-
kation. En av de viktigaste orsakerna till att det har brustit i kommu-
nikationen har varit att de anställda många gånger har upplevt att de 
har haft dubbla lojaliteter, både mot avdelningen och det produktions-
block som de tillhör. Detta har man försökt råda bot på genom att till-
sätta nya Underhållsingenjörer som ska fungera som "teammotor °, ha 
personalansvar, samverka med ledningsgrupp samt vara en kontakt-
person externt, gentemot produktion och olika projekt. 

Kommunikation med produktion (underhåll) 

Kommunikationen med personal som arbetar i produktionen fungerar 
tillfredsställande. En del problem dyker dock upp i samband med 
felsökning. På grund av att personal från produktion och personal från 
Automationsavdelningen inte talar samma språk, dvs använder sam-
ma slag terminologi, lyckas man inte lokalisera alla fel. (Se vidare av-
snitt 5.4 Samarbete, Mångkunnande) 

47  Fritt översatt från: "Nun se nykyisin on paljon, jos pikkukeikkoja on ne tulee suora-
an sanomaan meille." 
48  Fritt översatt från: "Jos ois avointa ja keskultettais, ilmoitettais, voitaisihan me olla 
eri mieltä. Näin tuntuu. °' 
49  Fritt översatt från:" Mutta ne eivät tule esimerkiksi kysymään että mitä tällä tar-
koitetaan, jos ne ei ymmärrä sitä." 
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Någon har gjort en beställning som vi har utgåttfrån vid 
arbetet, men vi har inte lyckats åstadkomma det resultat 
som beställaren förväntade. Processen på det stället 
fungerar inte så som beställaren beskrev den. 50 

Det är som ett detektivarbete emellanåt 51 

Kommunikationsproblemen kommer med stor säkerhet att minska på 
de områden där företaget har anställt lärlingar med kompetens inom 
el-automation, i produktionen. Genom att dessa lärlingar kan tala 
samma språk med personalen från automationsavdelningen kan 
felsökning mm ske mer effektivt. Se vidare om lärlingar under avsnitt 
5.4: Samarbete med produktion. 

Man har även i Skutskär vidtagit åtgärder för att för att förbättra 
kommunikationen med produktionen. Genom att personal från Auto-
mationsavdelningen utbildar operatörer i baskunskaper på el- och in-
strumentområdet hoppas man förbättra kommunikationen mellan 
personal på Automationsavdelningen och operatörer. 

5.3.1 Analys, kommunikation 

Enocell har mycket att vinna på att försöka förbättra kommunikatio-
nen mellan personalen på Automationsavdelningen, avdelningschefen 
och andra avdelningar. Arbetsledarna på Automationsavdelningen har 
uttryck önskemål om arbetsplatsträffar. Genom att lyssna och ta till 
sig deras förslag kan man få i gång kommunikationen. 

Genom att anställa personer med utbildning inom områden som hör 
till Automationsavdelningen, ökar förutsättningarna att avdelningen 
uppnår den målsättning som enligt dess verksamhetsplan för 1999 är 
avdelningens viktigaste, nämligen att, genom att utveckla och förbättra 
det förebyggande underhållet samt kartlägga vad som bör förbättras i 
automationsutrustningen, förbättra automationsutrustningens kapa-
citet så att produktionsmålet på 615.000 ton kan uppnås. 

Avdelningen ska följa utvecklingen för att söka metoder som kan leda 
till förbättringar och besparingar. Genom att personer som arbetar 
med produktion även har kompetens på Automationsavdelningens 
område, pratar man samma språk (terminologi) vilket leder till att 
ökade förutsättningar för en givande kommunikation mellan produk-
tionen och Automationsavdelningen. 

5o Fritt översatt från:" On tehnyt tilauksen ja me ollaan sen tilauksen mukaan toi-
mittu, mutta ei olla päästy ihan samaan kun hän tarkoitti siinä. Prosessi ei olekaan 
sillä kohtaan ihan semmoinen kun hän kertoi sen olevan." 
51  Fritt översatt från:" On se sellaista salapoliisintyötä välillä." 
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Kommunikation i form av feedback kan, enligt Angelöw (1991), vara 
ett sätt för omgivningen att visa tilltro/förtroende. Enligt Jacobsen & 
Thorsvik (1998) kan förtroende i viss mån ersätta behovet av informa-
tion genom att man i förväg vet hur någon ska handla/agera. Kom-
munikation kan skapa närhet och gemenskap samt underlätta förut-
sättningarna för att skapa motivation hos de anställda, enligt Walde-
marsson (1998). Han anser även att människor som aktivt deltar i 
kommunikationsprocessen blir motiverade betydligt lättare, jämfört 
med sådana som inte är aktiva. 

Enligt min tolkning är det främst kommunikationen mellan de olika 
nivåerna i hierarkin som behöver förbättras i Enocell. Genom att led-
ningen bemödar sig om att ge och få feedback från de anställda kan en 
ökad känsla av gemenskap skapas mellan ledning och anställda. På 
detta sätt utnyttjar ledningen också de anställdas kunskaper och erfa-
renheter i en högre grad än i dag. 

5.4 Samarbete 

Detta kapitel handlar om texter som finns kodade under huvudnoden 
samarbete. Det är samarbetet mellan de anställda, de som befinner sig 
på "golvet", som menas om inget annat anges. 

Mångkunnande 

Avdelningschefen har som målsättning att öka mångkunnandet och 
på så sätt minska revirtänkandet mellan olika yrkeskategorier. Han 
anser att det i dag finns strikta gränser mellan de olika yrkesgrupper-
na. 

Ett beslut har fattats som innebär att personal ska cirkulera mellan 
arbetsuppgifterna. Alla är inte positiva till att behöva arbeta med flera 
områden. De anser att det "mångkunnandet" kan leda till att de till 
slut inte behärskar något område ordentligt. 

Företaget (Enso) har haft egna utbildningar, en slags yrkesutbildning, 
för dem som har önskat delta. Det framkom dock under intervjuerna 
att deltagandegraden har varit låg. 

Risto: Man kan röra runt lite på varje område, men inte 
slutföra något.52  

52 Fritt översatt från: "Joka asiassa osaa vähän hämmentää, ei osaa mitään työtä 
kurnolla." 
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Kari: Det skulle hafunnits möjlighet till utbildning om 
montörerna skulle ha velat delta i dem.53  

Jag tolkar det som att motståndet till förändringar har sin grund i 
bristande information och kommunikation om konsekvenserna för 
individen. Arbetsledarna har idéer om hur man skulle kunna få det att 
fungera på ett bättre sätt. De anser att för snabba byten leder till kon-
flikt mellan personal och ledning. En idé som framfördes var att låta 1 
person cirkulera vidare efter ungefär 1 år (på Automationsavdelningen 
delar 2 personer på varje ansvarsområde) och låta den andra stanna 
kvar för att utbilda nästa person. Den som stannat kvar cirkulerar vi-
dare när nykomlingen är fullärd. Detta kan, enligt arbetsledarna, leda 
till att ett nätverk där en specialist utbildar andra, organisationen blir 
på så sätt en lärande organisation. För snabba byten kan leda till att 
individen blir utsatt för stress på grund av att han/hon inte behärskar 
arbetsuppgifterna till fullo. Detta, i sin tur, kan leda till sänkt motiva-
tion. I ett tidigare avsnitt som behandlar motstånd inför förändringar 
finns ett exempel på just motstånd mot mångkunnande. 

Team 

Arbete sker med att bilda ett team vars uppgift ska vara att sköta fas-
tighetsunderhåll. Detta team ska bestå av personal från flera avdel-
ningar som ska sköta om och ansvara för bland annat lokalvård, 
transporter, underhåll av fastighetsel mm. Detta berör 3 personer på 
Automationsavdelningen, 1 arbetsledare och 2 montörer, genom att 
avdelningen som sköter underhåll av fastighetsel flyttas från Automa-
tionsavdelningen till det nya teamet för fastighetsunderhåll. De 2 
montörerna har i teorin införlivats i det nya teamet. Deras arbetsledare 
är den person som är arbetsledare i teamet, men de finns fysiskt kvar 
på Automationsavdelningen. Deras arbetsuppgifter har heller inte för-
ändrats och i praktiken fungerar deras förre arbetsledare till viss del 
fortfarande som 

deras arbetsledare. Den person som tidigare var deras arbetsledare på 
Automationsavdelningen har inte flyttats över till det nya teamet. 
Varken han eller någon annan av de intervjuade har fått veta vad led-
ningen har för planer för honom. 

Pasl & Risto: Det här ärfortfarande oklartför både 
Pasanen och Paavo. Vem som ska göra vad:54  

De berörda på Automationsavdelningen var, ca 1 1/2  år innan de flyt-
tades över till teamet, med på ett möte där de informerades om pla-
nerna. Efter det mötet har de inte fått någon information, förrän någon 

53 Fritt översatt från: "Koulutuksia olisi ollut jos asentajat ohs suostuneet." 
54 Fritt översatt från: '"I ämä on vielä epäselvää niin Pasaselle kuin Paavolle . Kumpi 
tekee mitäkin." 
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dag innan de 2 montörerna skulle flytta över till det nya teamet. På 
grund av att det inte hände något efter det första informationstillfället 
föll den informationen i glömska och beskedet om avdelningsbytet kom 
som en chock för montörerna. Detta påverkar också avdelningschefen 
med tanke på hans arbete att leda organisationen. Brist på informa-
tion och kommunikation, vilket leder till osäkerhet hos personalen, 
påverkar även hans arbete negativt. 

Timo:... det är inte bra från ledningssynpunkt att man 
drar ut på saker så länge.55  

Samarbete mellan avdelningar 

Samarbetet både mellan avdelningarna inom Automationsavdelning-
en, och mellan Automationsavdelningen och andra avdelningar såsom 
Mekanisk underhåll fungerar bra. Kabeldragning är ett exempel på när 
samarbetet är gränsöverskridande. 

Kari: Det blir inte bra om man i ett så här litet gäng 
bygger upp staket mellan sig. Vid kabeldragning, 
till exempel, deltar alla som har möjlighet.56  

Risto: Samarbetet mellan oss anställdafungerar 
väldigt bra. Både när det gäller mekanisk 
underhåll och instrument och elsidan.57  

Ett annat exempel på samarbete mellan avdelningarna är att på in-
strumentsidan har man två personer som samarbetar med den perso-
nen som är sakkunnig på systemsidan. Dessa personer fungerar som 
stöd inom systemområdet åt resterande personal på Automationsav-
delningen. 

De har även systemsidan på hela fabriken som sina 
kompetensområden. De fungerar som stöd åt de andra 
instrument- och elmontörerna påfabriken.58  

Den person som är systemansvarig i Enocell arbetar tillsammans med 
både de andra avdelningarna inom Automationsavdelningen och med 

55 Fritt översatt från:"...se ei ole hyvä asia johtamisen kannalta että noin pitkällä 
ajalla venytetään." 
56 Fritt översatt från: "Ei siitä tule mitään jos näin pienessä porukassa rupeaa olema-
an että karsinoidaan kokonaan. Niinkuin kaapelinvedossa on kaikki joilla on 
mahdollisuus olla. " 
57  Fritt översatt från: 'öntekijöiden keskenäinen yhteistyö pelaa mahdottoman hy-
vin. Niin mekaanisen kunnossapidon kun mittan ja sähköpuolen kanssa. " 
58  Fritt översatt från: "Heillä on sitten vielä koko tehtaan järjestelmäpuoli osaamisa-
lueena. He ovat tukihenkilöinä sitten koko tehtaan muille instrumentti- ja sähköa-
sentajille." 
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avdelningar utanför, som exempelvis avdelningen för mekanisk un-
derhåll. 

Samarbetet med andra avdelningar (utanför Automationsavdelningen) 
tar sig i uttryck bland annat i att ordervägar blir korta. När det hand-
lar om mindre åtgärder är kontakterna ofta direkta, utan att man går 
via arbetsledaren. 

I Skutskär arbetar man i team, bestående av personal från de olika 
avdelningarna , med olika ansvarsområden. Detta arbetssätt förutsät-
ter att personal från olika avdelningar, som ingår i samma team, sam-
arbetar med varandra. 

Samarbete med produktionen 

På en av avdelningarna på produktionssidan har två personer an-
ställts som lärlingar. De ska arbeta i produktionen, men det intres-
santa är att de även har utbildats till elektriker, vilket öppnar 
möjligheter för ett utökat samarbete mellan produktionen och Auto-
mationsavdelningen. Dessa personer arbetar även på Automationsav-
delningen en period under sommaren, och får på så sätt möjlighet att 
bibehålla, och öka sin kompetens på det området. De har tidigare, in-
nan de blev lärlingar, arbetat på Automationsavdelningen under se-
mesterperioden. Avdelningschefen på Automationsavdelningen anser 
att detta är ett steg på väg mot utveckling bland annat genom att des-
sa personer har kompetens att arbeta med bland annat underhåll. I 
framtiden är det tänkt att även ta in lärlingar som har kompetens på 
instrumentområdet. 

Timo: Vi har tagit riktning mot en utveckling. Vid 
torkmaskinerna arbetar det i dag personer som även i 
hög grad kan utföra underhållsarbete.59  

Timo: Det finns ett behov av kompetens på el- 
automationsomrØet där [torkmaskinenj.60  
Timo: De har full kompetens när det gäller utbildning och 
även tillräcklig praktisk erfarenhet 61 

59  Fritt översatt från: "On lähdetty kehityssuunnalle. Siellä on tätlä hetkellä töissä 
semmoisia resursseja kuivaamon käyttötehtävissäjotka osaavat tehdä kunnossapi-
totöitä aika mittaavasti." 
60 Fritt översatt från: "Siellä (kuivauskoneella)on tarvetta tälläiseen sähkö-automaatio 
osaamiseen. " 
61 Fritt översatt från: "Heillä on siihen koulutuksen puolesta täys pätevyys ja myös 
riittävä työkokemus." 
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Experiment  

Försök har gjorts att få personal från Automationsavdelningen att ar-
beta i produktionen vid ett tillfälle En skiftelektriker beordrades att 
hjälpa operatörer att tömma torkmaskinen vid ett tillfälle. Försöket 
blev närmast ett fiasko bland annat på grund av att operatörerna inte 
visste vad skiftelektrikern skulle göra, dvs bristande information. Det 
har heller inte skett någon återkoppling angående utfallet till de berör-
da på Automationsavdelningen. De har inte fått något besked om hur 
ledningen har tänkt hantera liknande här försök i framtiden. 

Markkur Det kan ju hända att det var ett av de här 
försöken som man inte har informerat om, samt åt 
vilket håll man vill styra den här verksamheten.62  

Erkki: Genom det här experimenterandet förgiftad e 
man atmosfären för en lång tid framåt härpå 
verkstaden... 63 

Erkki: Kilarna reagerade ganska starkt på det De 
ringde sina fackliga förtroendemän.64  

Under intervjuerna framkom att de anställda på Automationsavdel-
ningen anser att de kan göra mer nytta vid tillfälliga stopp genom att 
passa på att utföra reparations- och underhållsarbete, än att exempel-
vis hjälpa till att tömma torkmaskiner. 

Kari: Vore det inte till mer nytta att undersöka de här 
elanordningarna..., i ställetför att bara gå dit och 
tömma. 65 

62  Fritt översatt från: "Saattaahan olla että se on näitä kokeiluja joista taas ei ole ker-
rottu, ja mihin suuntaan ollaan vetämässä tämä toiminta." 
63  Fritt översatt från: 'Tällä kokeilulla myrkytettiin ilmapiiri pitkäksi aikaa täällä kor-
jaamolla..." 
64  Fritt översatt från: "Pojat reagoivat siihen aika voimakkaasti. Ne rupesivat soitta-
maan luottamusmiehilleen. 
65  Fritt översatt från: "Eikö se olisi hyödyllisempää tutkia niitä sähkölaitteita ..., eikä 
mennä suoralta kädeltä vain purkamaan." 
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5.4.1 Analys, samarbete 

Arbetsrotationen i Enocell verkar vara på en ytlig nivå. Genom att utfö-
ra rotationen på det sätt som arbetsledarna föreslår, nämligen att 
elektriker och instrumentmakare först genomgår en mindre utbildning 
innan de byter arbetsområde borde de känna sig mer trygga med de 
nya arbetsuppgifterna. Detta skulle öka arbetsmotivationen och mins-
ka stressen inför den nya situationen. 

Cirkulationen sker med för korta intervaller vilket kan leda till att indi-
viden blir stressad på grund av att hon måste ta itu med arbetsupp-
gifter som hon inte behärskar, vilket i sin tur kan leda till misslyckan-
de. En möjlig lösning som framfördes var att en person får stanna kvar 
och den ena gå vidare till ett nytt område. På så sätt stannar kompe-
tensen kvar på området, och den som stannar kan utbilda den som är 
ny på området. 

Jag anser att användandet av systemet med lärlingar i Enocell, har 
man åstadkommit ett bra sätt att skapa en god kommunikation mel-
lan produktion och underhåll, dvs Automationsavdelningen i det här 
fallet. De här personerna som i dag är lärlingar, kommer att ha möjlig-
het att utföra mindre underhållsarbete, men också kunna tala "sam-
ma språk"66  med personal från Automationsavdelningen. När det upp-
står ett fel har de (lärlingarna) förutsättningar att tillsammans med 
personal från Automationsavdelningen delta i arbetet med felsökning 
och även ställa diagnoser på upptäckta fel. Detta leder till att felet tro-
ligtvis kan lokaliseras och diagnostiseras snabbt, i och med att opera-
tören (den som kör exempelvis maskinen) har kunskaper om hur ma-
skiner fungerar eller om elektriska kopplingar. En ytterligare faktor 
som kan skapa förutsättningar för att kommunikationen förbättras, är 
att personerna från de olika avdelningarna (produktion och Automa-
tionsavdelningen) känner varandra. Detta bidrar till att det blir lättare 
att fråga varandra exempelvis om hur problemen uppenbarar sig. 

I Skutskär utbildar personal från Automationsavdelningen operatörer i 
el- och instrumentrelaterade frågor. Syftet är att operatörerna ska till-
godogöra sig baskunskaper inom området. Med denna åtgärd vill man 
förbättra kommunikationen och även öka integrationen mellan pro-
duktion och underhåll. 

Jag anser att lärlingssystemet som Enocell tillämpar har större förut-
sättningar att förbättra arbetet med felsökning . Genom att lärlingarna 
har större kunskaper på området än vad operatörerna i Skutskär 
kommer att få, har de automatiskt bättre förutsättningar att bistå i det 

66 Med samma språk avser jag användandet av facktermer 
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arbetet. Det är också ett effektivt sätt att utnyttja den resurs som den 
anställda utgör, på ett maximalt sätt. Vid perioder då lärlingens/ 
operatörens arbetsbelastning är låg kan denne utföra exempelvis 
mindre underhållsarbeten. 

6 Slutsatser 

Somjag skrev i det inledande kapitlet anserjag att, genom en beskriv-
ning ett visst beteende eller en specifik händelse, kan man samtidigt 
påvisa beteenden som uttrycker ettföretags kultur. Detta avslutande 
kapitel innehåller mina slutsatser och förslag på områden där Skutskär 
Mill och Enocell Mill kan lära av varandra. 

6.1 Information, kommunikation, delaktighet och samarbete 

Som en följd av samgåendet, räknar Stora Enso med synergieffekter 
bland annat genom att kunna utbyta av erfarenheter inom koncernen. 
Därför är det nödvändigt att lära känna igen den andra kulturens ut-
tryck för att få en förståelse för hur värderingarna skiljer sig från var-
andra. Genom att skapa förståelse för kulturen kan insikten öka för 
hur exempelvis formella styrmekanismer fungerar i olika kulturer. 

Min avsikt med studien har varit att, med hjälp av vissa kriterier, be-
skriva och jämföra kulturerna för att utröna om det finns skillnader i 
företagskulturerna på de två Automationsavdelningarna, utifrån av-
delningarnas sätt att genomföra förändringsarbete. 

Finns det kulturella skillnader mellan avdelningarna som 
speglas i deras sätt att genomföra planerade förändringar? 

Följande mening sammanfattar min tolkning av teoridelen; före-
tagskulturen kan utgöra begränsningar eller skapaförutsättningarför 
företaget när det gäller exempelvis sätt att genomföra f 'örändringar. 

Jag har kommit fram till följande huvudsakliga slutsatser i denna stu-
die; 

I Enocell är det främst kommunikation, information` och 
delaktighet som är de svaga länkarna° i kedjan. I Skutskär upp-
lever personal att de är delaktiga i utvecklings- och förändrings-
arbete . Samtidigt har jag i Skutskär sett en tendens till att per-
sonalen till viss del tröttnat på ständiga förändringar. 
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Jag anser att lärlingssystemet som Enocell tillämpar har stör-
re förutsättningar att förbättra samarbetet med produktion o çl 
arbetet med felsökning än utbildningssystemet, som Skutskär 
tillämpar. 

Dessa huvudslutsatser kan delas upp i följande delar; 

• Varken anställda eller arbetsledare i Enocell upple-
ver att de har involverats i de förändringsarbeten som 
pågår eller har pågått. Majoriteten upplever att de inte 
har, någon chans att påverka vid förändringar. 

➢ I regel har förändringarna som genomförts på avdel-
ningen på Enocell inte påverkat arbetsuppgifterna i nå-
gon större grad, men däremot upplever flera personer 
att på grund av sättet att genomföra dem har dessa 
haft en negativ påverkan på motivationen. 

> Det finns ett motstånd inför förändringar på Enocell. 

Det finns flera skillnader i de arbetssätt man har tillämpat vid föränd-
ringsarbete på de två avdelningarna. Jag har tittat på de strategier 
som har tillämpats i ljuset av två kriterier, nämligen de berördas del-
aktighet och initiativets ursprung. I Skutskär har man vid föränd-
ringsarbete tillämpat en strategi som till en början består av en kom-
bination av den lokalt initierade och den representativa för att slutligen 
mer och mer övergå till den representativa strategin. Initiativet till för-
ändringen har kommit från avdelningschefen och gradvis förflyttats 
från avdelningschef till de anställdas representanter. I Enocell har 
man använt arbetssätt som innebär att man tillämpar en strategi som 
främst liknar den toppstyrda, med inslag av den representativa strate-
gin- 

Här ser jag en tydlig skillnad i sättet att genomföra förändringsarbete. 
Detta speglar även skillnader i företagskulturen på de båda avdelning-
arna. Avdelningen i Sverige har egenskaper som räknas som typiskt 
svenska, nämligen att personal involveras i beslutsfattande samt att 
de är medarbetare med chefen. Avdelningen i Finland har också egen-
skaper som är typiska för just finsk företagskultur, nämligen auktori-
tetssynen, dvs att chefen bestämmer. 

Genom att med arbetsledarna ha korta, regelbundna möten kun-
de avdelningschefen ge information från ledningsnivå och samla 
ihop lägesrapporter från gruppcheferna. På detta sätt skulle man 
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också kunna involvera arbetsledarna, få dem att känna delaktig-
het, och därmed dra nytta av deras kunskaper, i förändrings- och 
utvecklingsarbete. Ett konkret exempel är arbetscirkulationen 
som inte fungerar som det var tänkt på Enocell. Arbetsledarna på 
Automationsavdelningen har en bild av hur arbetsrotationen 
skulle kunna fungera på ett bra sätt. De finns nära dem som ge-
nomgår denna kompetensutvecklingsåtgärd, och får därigenom 
signaler om vad som är bra och vad som är dåligt. Genom att in-
volvera dem i utvecklingsarbetet och tillgodogöra sig deras erfa-
renheter och kunskap skulle man kunna få rotationer att fungera 
bättre. Åtgärden skulle med stor sannolikhet få även en annan 
effekt, nämligen att arbetsledarna skulle känna sig delaktiga vil-
ket borde ha en positiv inverkan på deras arbetsmotivation. 

Genom att engagera de anställda kan företaget tillgodogöra sig 
deras erfarenheter och kunskap. Företaget vinner på det genom 
att skapa lösningar som har större förutsättningar att fungera i 
praktiken. De anställda vinner också på det genom att de känner 
att de kan påverka vilket kan bidra till ökad motivation, större 
arbetstillfredsställelse och bättre arbetsförhållanden. 

➢ Informationen  nar inte ut i organisationen på Encell. 

> Bristen på information på Enocell har bidragit till att 
det florerar en del rykten på anläggningen och skapar 
osäkerhet hos de anställda 

I Enocell finns brister i kommunikationen mellan de olika nivåerna i 
hierarkin. Informationen uppifrån företagets ledning når inte ända ner 
i organisationen på Automationsavdelningen. Arbetsledarna anser att 
de inte får tillräcklig information och har en önskan om att kunna ha 
gemensamma möten för att där kunna ta upp sådant som rör hela 
Automationsavdelningen. Enligt egen uppgift bemödar sig arbetsle-
darna om att vara öppna mot de anställda och vidarebefordra den in-
formation de lyckas komma över. 

En ökning av information och kommunikation från ledningen till de 
anställda i Enocell skapar förutsättningar för en ökad insikt om och 
förståelse för behov av förändring, samt eventuellt en vilja/motivation 
hos de anställda att förändra. Genom att med arbetsledarna ha korta, 
regelbundna möten kan avdelningschefen ge information från led-
ningsnivå och samla ihop lägesrapporter från gruppcheferna. 

Personalen i Enocell har en tendens till att motsätta sig förändring, 
vilket till stor del har sin grund i bristande information och 
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kommunikation vid tidigare förändringstillfällen. I Skutskär har man 
tidigare uppmärksammat liknande problem och ledningen eftersträvar 
att hålla en relativt god nivå på kommunikationen, vilket skapar en 
viss trygghet hos de anställda i bemärkelsen att de vet vilka föränd-
ringar som ska ske.. Det kan också innebära att det tar längre tid att 
ta beslut när samtliga berörda ska informeras och även vara med och 
tycka till. 

På grund av otillräcklig information har de anställda i Enocell dragit 
egna slutsatser om vad exempelvis mångkunnandet innebär för dem 
personligen. Detta är ett tecken på att grupprocessen har en dragning 
åt den destruktiva. Granér (1994) menar att båda tendenserna finns i 
så gott som alla grupper, men den ena mer eller mindre dominerande. 
Jag anser att det finns en risk för att företaget genererar notarbetare i 
stålletför medarbetare om företaget inte ökar informationen till de an-
ställda. 

Det finns en önskan hos de anställda i Enocell om att både informa-
tion och kommunikation ska fungera bättre. De anställda efterlyser 
mer information från ledningen, men de önskar även att de ska kunna 
kommunicera med ledningen, både ge och få feedback. Genom att ar-
beta med att förbättra kommunikationen och informationen kan led-
ningen skapa en känsla av delaktighet hos de anställda. 

Ökad information och kommunikation i Enocell torde leda till att för-
ändringsstrategier mer kommer att likna de delaktiga eller representa-
tiva, genom att de som berörs blir mer delaktiga. Både företag och in-
divider tjänar på detta. Företaget blir mer effektivt genom att de an-
ställdas kunskaper och erfarenheter tas till vara på ett bättre sätt och 
de anställda blir positivt inställda och mer motiverade vilket gör att de 
upplever arbetet mer lustfyllt. En människa som är insatt i vad som 
ska ske inför en förändring är i regel mer positivt inställd än en män-
niska som är ovetande om vad som ska ske. 

Arbetsplatsträffar är ett utmärkt sätt att få gång kommunikationen. 
Då gäller det att alla vågar prata och bjuda på sig själv, lyssna aktivt 
på andra samt att kommunikationen är ärlig. Resultatet kan bli att 
man snabbare upptäcker och därmed kan åtgärda fel och problem 
samt en effektivare utveckling av drift och kompetens. 

De anställda i Enocell ifrågasätter inte de beslut som ledningen fattar, 
utan litar på att ledningens beslut är till gagn för företaget. Det är 
bristen på information som de anställda reagerar på. Det finns goda 
förutsättningar för att Enocell snabbt ska kunna anpassa sig till nya 
krav från omvärlden i och med att ledningen verkligen kan "leda" de 
anställda. De anställda respekterar både ledningen och de beslut som 
fattas. 
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Här har Skutskär något att lära av Enocell. I vissa lägen krävs det 
snabba beslut och då finns inte tid att förhandla med de anstälida. Det 
gäller att hitta en balansgång mellan det auktoritativa sättet att leda 
och att skapa samförstånd inför varje beslut. Det skulle gagna 
företaget om ledningen på Enocell tar till sig sättet att involvera de an-
ställda som tillämpas i Skutskär. Genom att ta se till att de anställda 
vill, kan och får använda den kapacitet de besitter utnyttjas den resurs 
som de anställda utgör på ett effektivt sätt. De anställdas negativa in-
ställning till förändring leder till ett dåligt utnyttjande av kompetens på 
grund av att de anställdas resurser då inte frigörs. 

Samarbetet med andra avdelningar, utanför Auto-
mationsavdelningen på Enocell, tar sig uttryck bland 
annat i att ordervägar blir korta När det handlar om 
mindre åtgärder är kontakterna ofta direkta, utan att 
man går via arbetsledaren. 

Samarbetet fungerar bra på lokal nivå, dvs när personal från olika av-
delningar själva tar initiativ, en slags små försiktiga lokala initiativ. Det 
fungerar däremot inte alls tillfredsställande när det kommer direktiv 
uppifrån, utan någon information om syftet, om att personal ska utfö-
ra helt nya arbetsuppgifter som inte tillhör deras befattningsområde, 
som exempelvis att hjälpa operatörerna vid akuta problem, vilket av-
snittet om experiment illustrerar. Arbetsledarna har uppfattningar om 
hur man på ett smidigare sätt skulle kunna utöka samarbetet. Genom 
att involvera dem och ta till vara deras kompetens i ett tidigt skede i 
olika experiment, dvs förändringsarbete, skulle utsikterna för ett lyck-
at resultat öka drastiskt. 

Arbetsrotationen i Enocell, som verkar vara på en ytlig nivå, bör san-
nolikt kunna effektivisera arbetet om den genomförs på ett fördjupat 
plan. Det krävs i så fall att elektriker och instrumentmakare först ge-
nomgår en mindre utbildning innan de byter arbetsområde. På så sätt 
känner de sig sannolikt mer trygga med uppgifterna vilket i sin tur bi-
drar till ökad arbetsmotivation och minskad stress inför den nya situ-
ationen. 

Lärlingssystemet som Enocell tillämpar har större förutsättningar att 
förbättra arbetet med felsökning än utbildningssystemet som Skutskär 
tillämpar. Det är framförallt arbetet med felsökning och diagnostise-
ring som kan bli effektivare. Genom att lärlingarna har större kunska-
per på området än vad operatörerna i Skutskär kommer att få, har de 
automatiskt bättre förutsättningar att bistå i det arbetet. Arbetet med 
att söka och diagnostisera fel kommer att bli effektivare tack vare de-
ras kompetens inom området automation, samtidigt som det är ett 
effektivt sätt att utnyttja den resurs maximalt, som den anställda 
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utgör. Vid perioder då lärlingens/operatörens arbetsbelastning är låg 
kan denne utföra exempelvis mindre underhållsarbeten. Utbildnings-
systemet som tillämpas i Skutskär kommer även det att resultera i att 
arbetet med felsökning kommer att ske något snabbare, samtidigt som 
även kommunikationen mellan operatörer och personal från 
Automationsavdelningen förbättras. Arbetet med att ställa diagnos på 
konstaterade fel kommer också att effektiviseras. 

Det här är även ett utmärkt sätt att skapa en god kommunikation 
mellan produktion och underhåll, dvs Automationsavdelningen i det 
här fallet. De här personerna som i dag är lärlingar, kommer att ha 
lättare att kommunicera med personal från Automationsavdelningen i 
och med att de förstår och kan använda sig av de facktermer som bru-
kas bland personal på Automationsavdelningen. I och med att kom-
munikationen fungerar på ett bra sätt kan även återkoppling om upp-
komna fel och lösningar på dessa ske på ett smidigt sätt. Denna in-
formation kan sedan spridas vidare till andra operatörer, vilka kan an-
vända sig av dessa erfarenheter för att kunna köra maskinerna på ett 
effektivt sätt, med så få avbrott som möjligt. Detta är ett steg i riktning 
mot en lärande organisation. Lärlingssystemet har därmed också vida-
re förutsättningar för att öka integrationen mellan produktion och un-
derhåll. 

Det finns tydliga skillnader i företagskulturen på de två avdelningarna 
när det handlar om sätt att genomföra förändringar. De största skill-
naderna handlar om huruvida de anställda involveras i förändringsar-
betet. I Skutskär involveras de anställda främst genom att represen-
tanter för de olika kategorierna deltar i arbetet och samtidigt ser till att 
hålla de anställda informerade. Företagskulturen på avdelningen i 
Skutskär har egenskaper som är typiska för svensk företagskultur. I 
Enocell ser vi typiska finska egenskaper, dvs chefen informerar om vad 
som redan har bestämts. De anställda känner inte att de är delaktiga i 
arbetet. 

Brist på information, kommunikation och begripliga bilder av vad fö-
retaget vill och är på väg leder till att de anställda i Enocell tar ut sitt 
behov av engagemang på annat håll, exempelvis på fritiden. Det skulle 
gynna företaget om alla istället deltar i utformandet av företagets 
framtid idag, då företag möter ny konkurrens och verksamheterna blir 
mer komplexa och kunskapsintensiva. Det är företagsledningens upp-
gift att se till att de anställda vill, kan och får använda den kapacitet de 
besitter. 

Jag vill återkomma till frågan jag ställde i det inledande kapitlet; 

Ligger det något i de grova generaliseringarna om svensk och 
finsk företagskultur? 
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Den här studien har visat att det gör det, i alla fall när det handlar om 
Automationsavdelningarna som ingår i studien. Den svenska avdel-
ningen utmärker sig genom egenskaper som räknas som typiskt 
svenska och den finska utmärker sig genom typiskt finska egenskaper. 

6.2.Förslag till fortsatt forskning 

För att eventuellt kunna förändra kulturen på en arbetsplats i en rikt-
ning som stöder lärande förutsätts ett medvetet och tidskrävande för-
ändringsarbete. Detta i sin tur förutsätter man först måste förstå kul-
turen, for att överhuvudtaget kunna påverka och ta del av den. 

Samarbetet mellan automationsavdelningarna och operatörerna är ett 
område som har väckt min nyfikenhet. Hur lyckas man med de åtgär-
der som respektive bruk har vidtagit för att förbättra samarbetet och 
utnyttja de anställdas kompetens på ett effektivare sätt? Fungerar 
Enocells metod att anställa lärlingar bättre, så som jag tidigare förut-
spådde? Tillämpar något annat bruk metoder som är ännu effektivare? 
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