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Executive summary  

The Multinational effect - A comparative analysis of the work systems in a Danish parent 

company and a Mexican subsidiary based on the national institutions incorporating cultural 

aspects. 

The globalization is a part of the world today and has an effect on our daily lives, no one objects to that. 

The question is how it affects us. There are particularly two different points of view that seem to 

dominate. The first argues that globalization leads to a world-wide standardization and homogenization. 

The opposing view, on the contrary, argues that different countries stay different, and this will become 

more obvious as we travel, expand our horizons and become more and more international.  

The multinational company is an important part of this globalization since they have a network of 

foreign subsidiaries who connect the national and the global. These subsidiaries are influenced both by 

the national society of their host country and by the strategies and expectations of the multinational 

country which they are a part of. 

The objective of this master thesis is to investigate the influence of national culture and national 

institutions on the work system in a Mexican subsidiary with a Danish parent company based on the 

hypothesis that the work system in the Mexican subsidiary depends on the nationalities of both the 

manager and the employees. 

Based on institutional theory, cultural theory and the theory of work systems combined with the existing 

institutions of each country, the stereotypical work systems of Denmark and Mexico seem to be almost 

opposites. Thereby you would expect the implementation of a Danish developed work system in a 

Mexican company to cause problems. Succeeding there can be three different outcomes. It can 

resemble the Danish work system, it can resemble the stereotypical Mexican system and it can be a 

combination of them both. 

The empirical foundation of this investigation is a questionnaire survey conducted in the operational 

departments of a Danish parent company and its Mexican subsidiary. 

The result of this survey shows two things: 



1. The work systems in the two companies are very different, and thereby it is obvious that in this 

case the globalization has not led to a standardization of the work systems. 

2. Comparing the stereotypical work systems of both countries with the actual work systems 

shows a great deal of resemblance in both cases. Thereby I conclude that the national culture 

and national institutions has influenced the work systems more than the multinational aspect of 

the company. 

In response to the hypothesis, both the manager and the employees of the Mexican subsidiary are all 

Mexican which in some way verifies the hypothesis. But since I have not investigated a Mexican 

subsidiary with a Danish manager or Danish employees, it is not possible to completely verify it.  

Furthermore it should be said that this investigation is of a single case and does not necessarily apply for 

any other Danish-based multinational company with a subsidiary in Mexico. 
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1. Indledning 
Den verden vi lever i i dag, er i høj grad præget af en stadig større internationalisering, eller med et 

andet ord globalisering. 

Der har, ifølge Matten og Geppert (2004:178), fundet en omstridt debat sted blandt forskere i ledelse 

angående globaliseringens effekt på handel og virksomheder. Især to, meget forskellige, synspunkter 

dominerer. Nogle forskere argumenterer for, at globaliseringen fører til en mere eller mindre 

verdensomspændende standardisering af organisatoriske strukturer og processer. Dette synspunkt har i 

løbet af de sidste to årtier domineret teorier omkring multinationale virksomheder. Sidenhen er det dog 

blevet nøje analyseret og debatteret, da det udelader det faktum, at der stadig er stor forskel på 

organisationer og virksomheder fra land til land og region til re gion. Det modsatte synspunkt 

argumenterer her for, at de lokale og nationale omgivelser er med til at forme de organisatoriske 

strategier og processer, og at den globale standardiserede organisation er en myte og en simplificeret 

opfattelse af en generelt mere kompleks virkelighed. 

Når man kobler økonomisk globalisering med kulturel globalisering har der ligeledes været to 

perspektiver. Ifølge det første perspektiv sker der en homogenisering af kulturelle udtryk via den globale 

økonomis påvirkning. Madlavning homogeniseres, når vi alle bruger færdigretter fra en stor 

multinational virksomhed. Ifølge det andet perspektiv, vil der på trods af den globale økonomis 

påvirkning være tendens til, at de lokale kulturforskelle understreges, og en endelig homogeniseri ng vil 

ikke finde sted. 

Når virksomhederne i større og større grad retter deres aktiviteter mod fremmede markeder, skyldes 

det ikke blot, at det rent formelt bliver lettere i form af f.eks. det indre marked og diverse 

samhandelsaftaler, men i lige så høj grad ønsket om stadig vækst. Særligt i et lille land som Danmark vil 

en specialiseret virksomhed relativt hurtigt nå sine grænser for vækst. Ønsker virksomheden fortsat at 

ekspandere inden for sit produktområde, kan det derfor blive nødvendigt at forsøge at sprede 

aktiviteterne til nye markeder. 

Disse multinationale virksomheder spiller en helt speciel rolle for globaliseringen, da de er kendetegnet 

ved at have et omfattende net af udenlandske datterselskaber, der kobler det nationale og det globale 

sammen. Udviklingen og implementeringen af strategier i disse multinationale virksomheder påvirkes af 

den respektive nationale kultur og de nationale institutioner. Kulturer og institutioner påvirker 

multinationale virksomheder på to forskellige niveauer. For det første spiller nationale kulturer og 
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institutioner en rolle i moderselskabet, når det kommer til at udvikle og implementere strategier. 

Derudover spiller nationale kulturer en vigtig rolle når strategier skal implementeres i forskellige 

datterselskaber (Matten og Geppert, 2004:178). 

Med udgangspunkt i ovenstående, sigter dette speciale mod at vurdere nationalkulturens og de 

nationale institutioners betydning for de arbejdssystemer, der udvikles i både moder- og 

datterselskaber. Jeg har valgt at fokusere på problemstillingen dansk moderselskab, mexicansk 

datterselskab. 

Når netop Mexico er fundet interessant i denne sammenhæng, skyldes det f ølgende faktorer: 

- Mexico er et marked, som af mange danske virksomheder opfattes som vanskeligt tilgængeligt 

på grund af den lange afstand til Danmark, kulturen og – ikke mindst – sproget.1 

- Mexico og Danmark er, ifølge Hofstede (1999), absolutte modsætninger, når de to lande 

betragtes med et kulturelt perspektiv.2 

- Mexico er det land i gruppen af de såkaldte ”emerging markets” som er mest globaliseret og har 

indgået flest frihandelsaftaler. Gennem de sidste to årtier er Mexico gået fra at være en af 

verdens mest lukkede økonomier til en af de mest åbne. Mexico har i dag indgået 12 forskellige 

frihandelsaftaler, omfattende mere  end 40 lande. Samtidig er Mexico det eneste land som har 

bilaterale handelsaftaler i form af både NAFTA og frihandelsaftalen med EU på samme tid. 

Denne unikke kombination af hhv. et lavomkostningsland og den direkte stort set toldfrie 

adgang til de store markeder i Nordamerika og Europa, gør Mexico til et potentielt centrum for, 

og billigt alternativ til, handel og investeringer mellem USA og Den europæiske union. Desuden 

har Mexico også handelsaftaler med en stor del af det øvrige Latinamerikanske marked. 

Derudover har Mexico udvist en høj grad af økonomisk og politisk stabilitet som gør landet 

yderligere attraktivt for udenlandske investorer.3 

                                                                 
1http://www.ambmexicocity.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/Markedsmuligheder/ViHjaelperDinVirksomhed/
Praesentation/ 
2 Læs mere i afsnit 4.1 og 4.2 
3http://www.ambmexicocity.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/Markedsmuligheder/Markedsoversigt/Markeds
perspektiver/Markedsperspektiver.htm  
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1.1 Problemformulering  

Det overordnede formål med opgaven er, som sagt, at belyse betydningen af kulturelle og institutionelle 

forskelles indflydelse på arbejdssystemer i henholdsvis danske moderselskaber og mexicanske 

datterselskaber.  

Dette vil blive belyst ved: 

En komparativ analyse af arbejdssystemerne i Palsgaard A/S og Palsgaard Industri de México 

 på baggrund af de nationale institutioner med inddragelse af kulturelle aspekter. 

Specialets grundlæggende hypotese er som følger:  

1. Arbejdssystemerne i mexicanske datterselskaber med danske moderselskaber afhænger af 

både ledernes og medarbejdernes nationaliteter, og dermed institutionelle og kulturelle 

baggrund, herunder: 

a. Er ledere og medarbejdere i datterselskabet af forskellige nationaliteter vil de 

institutionelle og kulturelle forskelle være tydelige og problematisere etableringen af et 

fælles arbejdssystem, som de alle kan acceptere. 

b. Er ledere og medarbejdere internt i datterselskabet af samme nationalitet, den 

mexicanske, vil de institutionelle og kulturelle forskelle ikke være til stede her, men 

derimod i datterselskabets forhold til moderselskabet. 

For at kunne verificere eller falsificere denne hypotese, vil det være nødvendigt først at få klarlagt, 

hvilke institutioner, institutionelle elementer og kulturelle aspekter, der spiller ind i etableringen af 

henholdsvis danske og mexicanske arbejdssystemer, der er nationalt afgrænsede. Derefter er det muligt 

at gå ind og vurdere etableringen af et arbejdssystem i et mexicansk datterselskab med et dansk 

moderselskab i forhold til ovenstående hypotese. Denne vurdering baseres på en 

spørgeskemaundersøgelse, jeg har foretaget blandt medarbejderne i produktionsafdelingerne i det 

danske moderselskab, Palsgaard A/S, og dets mexicanske datterselskab, Palsgaard Industri de México. 
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2. Specificering af rammerne for specialet 

For at skabe overblik og forståelse inden læsningen af nærværende speciale vil jer her forklare, hvordan 

specialet er opbygget, jeg vil forsøge at afdække de punkter læseren skal være opmærksom på og som 

afslutning på dette kapitel vil jeg gennemgå de empiriske og analytiske afgrænsninger, jeg har været 

tvunget til at foretage, inden jeg gik i gang med udarbejdelsen af dette  speciale. 

2.1 Specialets struktur 

Specialet er overordnet opdelt i to dele. Man kan kalde det for henholdsvis en teoretisk del og en 

empirisk del. Den teoretiske del udgøres af kapitlerne 3 og 4, der efterfølges af metoden som lægger op 

til den empiriske del der udgøres af kapitlerne 6 og 7, hvorefter konklusionen afslutter specialet. 

 Specialets teoretiske baggrund (kapitel 3) er tværfagligt opbygget med først en institutionel del, 

dernæst en kulturel del og til sidst en del omhandlende arbejdssystemer. Disse tre dele vil blive 

diskuteret hver for sig, i forhold til problemformuleringen og i forhold til hinanden.  

Efter de tre teoretiske afsnit kommer et kapitel (kapitel 4), som konkretiserer de teoretiske afsnit i 

forhold til det henholdsvis danske og mexicanske samfund.  

Som en opdeling mellem den teoretiske og empiriske del vil der komme et metodekapitel (kapitel 5) , 

som gør rede for alle de metodologiske overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med udarbejdelsen 

af dette speciale. 

I kapitel 6 vil jeg præsentere min empiri, og de resultater jeg ved hjælp af denne er kommet frem til, 

hvorefter jeg i kapitel 7 vil stille disse resultater op overfor de resultater, jeg kom frem til i kapitel 4. Det 

vil sige jeg vil stille de hypotetiske, teoretiske arbejdssystemer op overfor de eksisterende. Dermed vil 

jeg kunne lave en sammenligning af de to lande, og forhåbentligt finde svar på min problemformulering 

og få be- eller afkræftet den opførte hypotese. Til sidst vil jeg så med at konkludere (kapitel 8)  på både 

min problemformulering og den opførte hypotese. 

2.2 Opmærksomhedspunkter ved læsningen af dette speciale 

Jeg har i val get af problemstilling konstrueret udgangspunktet for dette special e. Hermed tilslutter jeg 

mig den socialkonstruktivistiske tilgangsvinkel, da sociale, menneskelige relationer på en arbejdsplads 

altid vil være foranderlige, samfundsbestemte og socialt konstruerede og problemfeltet kan derfor siges 

at være socialt konstrueret.  
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Et overordnet problem ved at undersøge institutionelle og kulturelle forskelle er, at den som udfærdiger 

spørgerammen vil være institutionelt og kulturelt bundet – eller med andre ord have en specifik 

institutionel og kulturel baggrund, som påvirker processen, dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnit 

5.4. Såfremt man sammenligner to eller flere kulturer, som er fremmede for undersøgeren, vil dette 

problem ikke være så stort som i dette tilfælde, hvor to kulturer sammenlignes med udgangspunkt i den 

ene. Der vil som følge heraf være en risiko for, at en del af problemstillingen ikke afdækkes 

fyldestgørende, simpelthen fordi jeg med udgangspunkt i dansk kultur ikke fanger og forstår visse 

spidsfindigheder af den mexicanske kultur. Det har jeg dog søgt at tage højde herfor ved at gøre brug af 

internationale teorier og undersøgelser.  

Dog lægger jeg med den teori, empiri og den heraf følgende metode jeg har valgt, ikke op til, at de 

resultater, der fremkommer af min analyse er evige og almengyldige , men derimod prægede af den 

kulturelle og sociale kontekst jeg befinder mig i (Fuglsang og Olsen, 2005:351) . Dermed hverken kan 

eller skal de generaliseres til andre danske virksomheder, som forsøger sig på det mexicanske marked.  

Jeg benytter mig derudover af en hypotetisk-deduktiv metode, hvilket vil sige, at jeg på baggrund af 

teorien vil forsøge at opstille en eller flere logiske hypoteser4, som jeg efterfølgende vil afprøve på 

empirien. Da jeg undersøger et enkelttilfælde, vil der ikke kunne være tale om nogen form for statistisk 

reliabilitet og validitet, og undersøgelsen vil heller ikke kunne hævdes at være repræsentativ. Det vil 

dermed ikke være muligt at verificere mine hypoteser, i den forstand, at de gælder for andre end den 

pågældende virksomhed, og det endelige resultat vil ikke være universelt, men vil gælde i det konkrete 

tilfælde. 

2.3 Afgrænsning  

For at gøre specialets fokus tydeligere følger her en kort redegørelse for de empiriske og analytiske valg 

og fravalg, der er truffet i forbindelse med udformningen af specialet. 

2.3.1 Empirisk afgrænsning 

Der kan fremføres flere kritikpunkter af min empiri. For til fulde at få undersøgt mine hypoteser til 

bunds, og eventuelt kunne komme med en mere generaliserende konklusion, ville det optimale være at 

kunne foretage en mere omfattende undersøgelse, der involverer flere forskellige virksomheder med 

                                                                 
4 Disse hypoteser blev ligeledes opført i afsnit 1.1 efter problemformuleringen 
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adskillige interviews af forskellige medarbejdere udover spørgeskemaundersøgelsen. En undersøgelse 

med disse kvaliteter ville kræve mange ressourcer, og populati onens størrelse taget i betragtning, ville 

statistisk repræsentativitet nok først kunne opnås gennem en totalundersøgelse. 

Men da dette er et speciale med begrænset tid og begrænsede midler til rådighed, har det ikke været 

muligt at foretage en så bredtfavnende undersøgelse. På den anden side ville en meget omfattende 

undersøgelse også blive for stor, og det ville ikke være muligt at behandle alle data, da der er et 

begrænset antal sider til rådighed. Jeg påstår netop derfor heller ikke, at konklusionen på denne opgave 

er endegyldig og gælder for samtlige danske og mexicanske virksomheder, men konkluderer kun på, 

hvad der gælder for lige netop denne virksomhed. 

Disse mangler kan bevirke, at der er dele af den institutionaliserede verden og de to kulturer jeg ikke får 

belyst, da der blandt medarbejderne ikke findes personer, som giver udtryk for dette, hvilket er noget 

både jeg og læseren af nærværende speciale må have in mente. 

2.3.2 Analytisk afgrænsning 

Jeg har valgt ikke at inddrage virksomhedskulturen i organisationen, og hvordan denne kan påvirke 

arbejdssystemerne, da en undersøgelse af virksomhedens kultur ville blive for omfattende for 

nærværende speciale, og jeg har derfor valgt kun at inddrage de ydre påvirkninger.  

Derudover betragter jeg ikke de institutionelle og kulturelle forskelle, der kan være inden for de to 

landes grænser5, men vil udelukkende beskæftige mig med de overordnede institutionelle og kulturelle 

rammer for henholdsvis Danmark og Mexico. 

Ydermere beskæftiger opgaven sig udelukkende med den betydning de institutionelle og kulturelle 

forskelle får internt i virksomheden. Det vil sige, at hele markedsføringsområdet ikke vil blive berørt og 

de led i produktionskæden, der ligger uden for virksomheden, vil heller ikke blive vurderet. 

 

                                                                 
5 Såsom subkulturer 
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3. Teori 

I dette afsnit vil jeg kort præsentere de forskellige teorier og teoretikere, jeg vil benytte, og jeg vil 

begrunde og diskutere, hvorfor jeg har valgt d em, og hvordan de er relevante i forhold til min 

problemformulering.  

Min teoretiske baggrund vil, som nævnt, bestå af tre forskellige dele:  

- Institutionel teori – afsnit 3.1  

- Kulturteori – afsnit 3.2  

- Arbejdssystemer – afsnit 3.3  

Jeg vælger at benytte mig af institutionel teori, da de arbejdssystemer der etableres i forskellige 

samfund, ifølge Richard Whitley, afhænger af den institutionelle kontekst, hvori de er udviklet (Whitley, 

1997).  

Jeg vil derfor med udgangspunkt i den institutionelle teori forsøge at finde frem til, hvad en institution 

er, hvad den består af, hvilke institutionelle elementer der eksisterer og hvilke roller disse  spiller i 

samfundet. Jeg vil gøre dette på et meget teoretisk niveau uden at inddrage henholdsvis danske og 

mexicanske institutioner. Det institutionelle afsnit vil hovedsagligt være baseret på to teoretikeres 

arbejde: Richard Whitley og W. Richard Scott. 

Jeg vil gennemgå de to teoretikeres synspunkter hver for sig, hvorefter jeg vil diskutere dem samlet i 

forhold til min problemformulering . Scott er egnet, når man betragter institutioner fra et nationalt 

afgrænset perspektiv, hvilket er relevant i analysen af henholdsvis danske og mexicanske 

arbejdssystemer hver for sig. Dette bliver dog et problem, når man skal lave en komparativ analyse, da 

Scott ikke overvejer de problemer, det kan medføre, når man forbinder organisationer fra to forskellige 

institutionelle kontekster. Derfor inddrager jeg også Whitleys perspektiv på institutioner, da hans 

udgangspunkt netop er de institutionelle forskelle mellem forskellige nationer. Ydermere benytter jeg 

Whitleys teori om arbejdssystemer i afsnit 3.3, og hvordan disse påvirkes af forskellige institutionelle 

elementer, og det er derfor nødvendigt at få klarlagt hans syn på institutioner. Dette vender jeg tilbage 

til nedenfor. 

Som nævnt i indledningen spiller den nationale kultur, sammen med de nationale institutioner en rolle i 

etableringen af forskellige arbejdssystemer. Derfor mener jeg, det er relevant at uddybe 
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kulturfænomenet og inddrage kultur som et forklarende element på de arbejdssystemer, der etableres i 

henholdsvis Danmark og Mexico. 

Jeg vil her tage udgangspunkt i Geert Hofstedes betragtninger og kulturelle dimensioner (Hofstede, 

1999), da disse er særdeles brugbare, når man betragter de forskellige organisationsformer, der 

eksisterer i forskellige lande og i forskellige kulturelle kontekster. Jeg vil forsøge at sammenholde 

Hofstedes kulturelle dimensioner med de institutionelle perspektiver og elementer, og således se på 

hvordan kultur som et parameter evt. kan være med til også at påvirke de arbejdssystemer, der dannes i 

de forskellige institutioner. 

Kritik, der ofte har været rettet mod Hofstedes teorier er blandt andet, at den undersøgelse han 

baserede sin teori på blev udført inden for samme virksomhed, så en særlig virksomhedskultur kan have 

påvirket resultaterne. Dette e r derimod også en fordel ved undersøgelsen, da man netop ikke skal tage 

højde for forskellige virksomhedskulturer, hvilket jeg også har valgt at afgrænse mig fra. 

Derudover kan anvendelsen af en teori, som bygger på data indsamlet for mere end 30 år siden virke 

uhensigtsmæssigt og forældet. Når jeg alligevel vælger at benytte denne teori, skyldes det, at kulturen 

ligger så dybt i os, at der over selv 30 år kun vil være tale om marginale ændringer.  

Den sidste del af te orien omhandler arbejdssystemer, og jeg vil hovedsagligt basere dette afsnit på 

Richard Whitleys afsluttende kapitel, “The Social Regulation of Work Systems, Institutions, Interest 

Groups, and Varieties of Work Organization in Capitalist Societies” i “Governance at Work”, som er 

redigeret af Richard Whitley og Peer Hull Kristensen.  

Jeg vil i dette afsnit forsøge at redegøre for, hvad et arbejdssystem er, hvilke typer arbejdssystemer der 

findes, og hvilke egenskaber de hver især besidder. Jeg vil her tage udgangspunkt i Richard Whitleys 

opdeling af arbejdssystemer, der også inddrager forskellige institutionelle elementer, der er med til at 

påvirke arbejdssystemernes egenskaber og dermed etableringen af de enkelte arbejdssystemer i 

forskellige samfund (Whitley, 1997).  

Som afslutning på den teoretiske del af specialet vil jeg med udgangspunkt i henholdsvis den 

institutionelle teori, kulturteorien, og Whitleys opdeling af arbejdssystemer vurdere, hvilke 

institutionelle og kulturelle elementer og dimensioner i henholdsvis det danske og mexicanske samfund, 

der kan have indflydelse på arbejdssystemerne . 
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Med andre ord forventer jeg, på baggrund af ovenstående, at kunne danne mig nogle billeder af 

stereotype arbejdssystemer i henholdsvis Danmark og Mexico. Derefter vil jeg så forsøge at vurdere, 

hvilke problemer det kan medføre i etableringen af et arbejdssystem i et mexicansk datterselskab med 

et dansk moderselskab.  

3.1 Institutionel teori  

”Institutionalisme er ikke en velafgrænset teori men nærmere en bred sociologisk præget teoriretning, 

hvor mange forskellige forfattere gennem årene har bidraget med vidt forskellige videnskabelige studier. 

Trods forskelligheder er det overordnede mål for alle bidragene at forklare den sociale sammenhæng og 

stabilitet. Hvordan er organisationens relation til omgivelserne, og hvordan skabes den sociale 

stabilitet?” 

(Mejlby, 1999: 142) 

På baggrund af ovenstående vil j eg derfor ikke forsøge at lave en gennemgang af samtlige synspunkter, 

som de mange forskellige teoretike re har præsenteret gennem årene. Jeg vil heller ikke forsøge at 

opdele eller systematisere de forskellige teoretiske betragtninger, da emnet er for stort og for 

omfattende til, at jeg, på den plads der er til rådighed i dette speciale, ville kunne afdække de forskellige 

tilgangsvinkler tilfredsstillende. Derudover mener jeg ikke, at en sådan gennemgang ville være relevant 

for min problemstilling, eller ville kunne hjælpe mig i analysen af de forskellige arbejdssystemer. Jeg vil 

derfor løbende inddrage, kommentere og diskutere de begreber og aspekter, der er relevante for dette 

speciale og den endelige analyse.  

Nedenfor vil jeg først gøre rede for Whitleys betragtninger og syn på institutioner generelt, og jeg vil 

kort gennemgå de konkrete institutionelle elementer, som han mener, påvirker dannelsen af forskellige 

arbejdssystemer. Derefter vil jeg inddrage W. Richard Scott og hans syn på institutioner, og hvordan 

disse hænger sammen med og adskiller sig fra Whitleys. 

 3.1.1 Nære og baggrundsinstitutioner  

Richard Whitleys opfattelse af institutioner er, ifølge Scott, meget bred, og overordnet mener han, at 

det er institutioner, der generelt skaber legitimiteten og afgrænsningerne i samfundet. Således mener 

Whitley, at institutioner er ”spillets regler” i et samfund, og dette kan være regler på to forskellige 

måder. Han sammenligner det med reglerne i en sport, hvor der eksisterer nogle formelt nedskrevne 
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regler, men derudover findes der også uskrevne regler om god opførsel, som støtter og supplerer de 

formelle regler (Scott, 2001:132-133).  

På baggrund af dette opd eler Whitley institutioner i to grupper (Nygaard, 2006:292) :  

- Nære institutioner, som er de formelle 

- Baggrundsinstitutioner6, som er uformelle, der er til for at understøtte de nære institutioner.  

De nære institutioner er de konkrete systemer, organisationer og foreninger som strukturerer 

samfundet såsom staten, det finansielle system, arbejdsmarkedets parter, uddannelsessystemet mm 

(Nygaard, 2006). 

Baggrundsinstitutioner derimod er ikke så konkrete, men snarere underforståede institutioner, som er 

dannet over et langt tidsforløb  (Nygaard, 2006). Baggrundsinstitutioner er ifølge Whitley: 

”general patterns of trust, cooperation, identity, and subordination …which have become 

institutionalized in different societies”  

(Whitley, 1992b:19-20) 

En baggrundsinstitution som tillid skabes f.eks. ikke natten over, men er noget, der udvikler sig over tid, 

mens en nær institution, som staten, nemt kan indføre en lov med virkning fra den ene dag til den 

anden. Den institutionelle kontekst er dog, ifølge Whitley, ikke en statisk størrelse. Den påvirkes selv af 

virksomheder og organisationer og andre elementer i samfundet, ligesom nære og 

baggrundsinstitutioner påvirker hinanden (Whitley, 1992b). 

Baggrundsinstitutioner skabes og udvikles ikke af individer, men er et resultat af den uafbrudte 

interaktion mellem forskellige individer og mellem dem og de nære institutioner. Så for at forstå 

etableringen og organiseringen af forskellige arbejdssystemer og tilpasse sig disse, er det nødvendigt at 

forstå den sociale gruppe, hvorfra man som individ eller virksomhed risikerer at blive ekskluderet, hvis 

man handler i modstrid med de eksisterende baggrundsinstitutioner (Whitley, 1992b:19). 

De arbejdssystemer der eksisterer i forskellige samfund er dermed afhængige af, hvilke både nære og 

baggrundsinstitutioner der er styrende i disse samfund. 

                                                                 
6 Whitley bruger selv betegnelserne ”proximate” og ”background” institutions. 
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Whitley er af den overbevisning, at det er de nationale institutioner, der er styrende for systemer 

generelt, og han opfatter således markedsstrukturen som værende afhængig af den givne kontekst, og 

den er dermed afhængig af de lokale omgivelser og har ikke nogen global gyldighed  (Mejlby, 1999:149). 

3.1.2 Institutionelle systemer og elementer 

Richard Whitley mener, som sagt, at etableringen af forskellige arbejdssystemer bunder i de 

institutionelle elementer, der eksisterer i et samfund. Whitley nævner overordnet fire nationale 

institutionelle systemer, som har indflydelse på organisationer, og dermed på de arbejdssystemer der 

etableres internt i organisationerne  (Matten og Geppert, 2004:181)  

1. Et kulturelt system; normer, der styrer tillids og autoritetsforhold 

2. Et politisk system; den rolle staten spiller, når det kommer til risikodeling med private aktører 

3. Et finansielt system; markedsbaseret eller kreditbaseret finansielt system 

4. Et arbejdsmarkedssystem; uddannelsessystemet, fagforeninger og reguleringer af 

arbejdsmarkedet generelt 

På baggrund af disse fire systemer kommer Whitley frem til otte konkrete institutionelle elementer, som 

han mener, er de væsentligste elementer, der kan gå ind og påvirke, når det kommer til etableringen og 

organiseringen af forskellige arbejdssystemer (Whitley, 1997:240-254). 

1. Det første element handler om, i hvor høj grad udviklingen af færdighedsbaserede grupperinger 

og interessegrupper, som f.eks. fagforeninger, er blevet prioriteret over længere tid, og hvordan 

staten har regulere t relationer på arbejdspladsen under og efter industrialiseringen.7 

2. Det andet element har at gøre med, hvorvidt staten har støttet etableringen af interessegrupper 

og foreninger, som optræder som mellemled mellem den selv og befolkningen i samfundet.8  

3. Det tredje element omhandler styrken og omfanget af det offentlige uddannelsessystem.9  

4. Det fjerde element har at gøre med, i hvor stor grad arbejdsgivere og fagforeninger er 

involverede i udformningen af det offentlige uddannelsessystem.10  

                                                                 
7 Dette påvirker udviklingen af og kontrollen over de færdigheder der er blevet skabt og skabes. 
8 Disse mellemled, som f.eks. fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, skaber forpligtelser og kollektive identiteter 
blandt befolkningen. 
9 Dette kan have stor indflydelse på den type færdigheder, der udvikles, deres tilknytning til 
interessegrupperingerne, og hvilken betydning det har for hele arbejdsstyrken. 
10 Jo mere de er involverede, jo mere sandsynligt er det, at virksomhederne vil betragte de færdigheder, der 
produceres som brugbare. 
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5. Det femte element ser på, hvorvidt den akademiske opdeling påvirker opdelingen på 

arbejdsmarkedet.11 

6. Det sjette element omhandler, hvorvidt det finansielle system er markedsbaseret12 eller 

kreditbaseret, hvilket påvirker ejernes interesse i og afhængighed af de enkelte virksomheder.  

7. Det syvende element berører, i hvor stor grad der er tillid til systemet.13  

8. Det ottende element handler om, hvorvidt autoritet forbindes med paternalisme.14  

3.1.3 Scotts syn på institutioner 

Scott betragter institutioner lidt anderledes, da der ifølge ham eksisterer tre institutionelle perspektiver: 

- Det regulative 

- Det normative 

- Det kulturelt-kognitive   

Disse tre perspektiver er ifølge Scott en del af alle institutioner i større eller mindre grad, og det ene kan 

ikke eksistere uden de to andre (Scott, 2001:51). 

Før en yderligere uddybning af Scotts betragtninger, er det nærliggende først at kigge på begrebet 

institution.  

Scott har opstillet en række definitioner på institutioner, som dækker bredt, hvad andre 

institutionsteoretikere også opfatter som institutioner (Scott, 2001:48): 

- Institutions are social structures that have attained a high degree of resilience. 

- Institutions are composed of cultural-cognitive, normative, and regulative elements that, 

together with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life. 

                                                                 
11 Hvor den akademiske opdeling er meget specifik, kan det begrænse bevægelsen mellem og adgangen til 
arbejdsmarkedet. Derudover kan den også begrænse udviklingen af fælles identiteter inden for organisationer og 
tilskynder adskillelsen mellem statusgrupper. 
12 Der findes forskellige betegnelser for denne form for finansielt system. Jeg skelner i denne opgave mellem 
markedsbaserede og kreditbaserede finansielle systemer - 
http://www.oem.dk/publikationer/html/inno/kap05.htm  
13 Med dette menes, hvor stor tillid der er til de formelle institutioner og procedurer, bl.a. mht. opfyldelse af 
kontrakter og lignende, og hvis disse ikke opfyldes så griber ”systemet” ind (Whitley, 1997:241 - Whitley har det fra 
Luhmann, N. (1979), Trust and Power (Chichester: John Wiley)) 
14 Dette påvirker forholdet mellem arbejdsgivere og ansatte, da paternalisme indebærer et forælder-barn 
autoritetsforhold, hvori parterne er ulige, og de overordnede forventes at handle i de underordnedes interesse, da 
disse ikke er i stand til selv at se, hvad der er i deres egen interesse (Whitley, 1997:242 - Whitley har det fra 
Beetham, D. (1991), The Legitimation of Power (London: Macmillan)) 
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- Institutions are transmitted by various types of carriers, including symbolic systems, relational 

systems, routines, and artifacts. 

- Institutions operate at multiple levels of jurisdiction, from the world system to localized 

interpersonal relationships. 

- Institutions by definition connote stability but are subject to change processes, both incremental 

and discontinuous. 

Selv om institutioner er forholdsvis stabile og kan tages for givet, er de dog ikke naturgivne, men 

derimod samfundsskabte strukturer og mønstre, som har en tendens til at blive videreført gennem 

generationer. De er socialt indstiftede og kan dermed også forandres over tid. Disse forandri nger sker 

bare ikke fra dag til dag, men tager ofte så lang tid at vi, som mennesker ikke opdager det, da vi 

forandrer os hurtigere, og derfor opfatter vi institutionerne som stabile i forhold til os. Institutioner 

ligger som en forudsætning for den måde, vi udfører forskellige aktiviteter på, og er med til at forme og 

strukturere disse aktiviteter (Scott, 2001:50).  

Scott deler Whitleys opfattelse af, at institutioner kan opstå på to forskellige måder: De kan udvikle sig 

langsomt, som f.eks. tilliden til og respekten for andre mennesker, men kan dog også være produkter af 

rationel indblanding og intention, når der f.eks. nedsættes nye love i samfundet, eller regler i 

organisationer. Institutioner er de dele af det sociale liv, som overlever biologiske generationer og 

drastiske sociale forandringer (Scott, 2002:393). 

Thorstein Veblen definerede ifølge Scott institutioner som: 

“…settled habits of thought common to the generality of man.” 

(Scott, 2001:3)  

Institutioner har et behov for social accept og troværdighed for at kunne udvikle sig. Samtidig er 

institutionelle regler nødvendige for at definere grænserne for inden for hvilke individer og grupper, 

deriblandt virksomheder, kan efterstræbe deres mål. Institutioner er så at sige med til at legitimisere 

ens handlinger i alle aspekter. Og begrebet legitimt er fundamentalt når man taler om institutioner og 

deres roller i samfundet da:   

”Institutions impose restrictions by defining legal, moral and cultural boundaries setting off legitimate 

from illegitimate activities.” 

(Scott, 2001 s. 50) 



16 

Dette kan bl.a. illustreres ved brugen af de tre perspektiver, som jeg vil gennemgå nedenfor, som alle på 

den ene eller anden måde er med til at legitimisere menneskelige handlinger i forskellige 

sammenhænge. 

3.1.4 De tre institutionelle perspektiver 

De tre institutionelle perspektiver nævnt ovenfor er ifølge Scott byggestenene for institutionelle 

strukturer. Selvom der er samspil mellem de tre elementer, kan de opdeles, så man derved kan skelne 

den underliggende betydning og ide ntificere forskellighederne samt få en bedre forståelse af de tre 

elementer (Scott, 2001: 51).  

3.1.4.1 Det regulerende perspektiv 

Det regulerende perspektiv er baseret på regelsæt, overvågning, sanktioner, kontrakter og lignende af 

forholdsvis formel art og Scott definerer det således (Scott, 2001: 52):  

”regulatory processes involve the capacity to establish rules, inspect others’ conformity to them, and, as 

necessary, manipulate sanctions – rewards or punishments – in an attempt to influence future behav ior.” 

(Scott, 2001:52)  

Forestillingen er, at den sanktion eller straf der er knyttet til ikke at følge lovgivningen, typisk vil gøre det 

rationelt for personerne at efterleve de regler der opstilles (Nygaard, 2006:227). Selvom institutionen i 

dette perspektiv afspejler en forestilling om, hvad der er legitim adfærd, så behøver den, der er 

underlagt institutionen, ikke nødvendigvis selv være overbevist om legitimiteten, så længe han eller hun 

forstår, at det er effektivt, at overholde reglerne (Scott, 1994: 63).  

Reglerne opre tholdes af aktører, der er specifikt udpeget til opgaven, såsom politi og domstole.15  

Den primære kontrolmekanisme er ifølge DiMaggio og Powell tvang, og legitimiteten omhandler det at 

handle legalt, altså korrekt ifølge en række af love og regler (DiMaggio og Powell, 1983).16 

                                                                 
15 Inden for organisationer kan det være konkrete nedskrevne ”Codes of Conduct”.  
16 Problemet med konkrete, nedskrevne love er dog ifølge Scott, at de ofte er så kontroversielle og flertydige, at de 
ikke foreskriver klart, hvordan man skal opføre sig – det afhænger af fortolkningen, som så igen afhænger af 
kulturen (Scott, 2001:54). 
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3.1.4.2 Det normative perspektiv 

Det normative perspektiv består af værdier og normer, der definerer den forventede opførsel i et 

samfund, og fungerer som en slags fælles moral, der kan fortælle den enkelte, hvad der er rigtigt og 

forkert. (Nygaard, 2006:228), og Scott definerer det således: 

”normative rules… introduce a prescriptive, evaluative, and obligatory dimension into social life.”  

(Scott, 2001:54)  

Normative regler beskriver, hvad et samfund forstår ved accepteret opførsel, og definerer derved de 

legitime måder, som man kan forsøge at opnå værdi på (Scott, 2001:55). Normative systemer opfattes 

både som begrænsende over for social opførsel, men på samme tid berettiger de denne sociale opførsel 

ved at:  

”They confer rights as well as responsibilities, privileges as well as duties, licenses as well as mandates.”  

(Scott, 2001:55)  

Nogle værdier og normer gælder alle, andre kun nogle udvalgte. Dvs. at vi alle har bestemte roller alt 

efter hvem vi er, hvilken uddannelse vi har, hvilket job vi har osv. Dermed er der normative 

forventninger til, hvordan bestemte personer bør handle.17 Institutioner er således ikke ydre og formelle 

som i det regulerende perspektiv, men derimod mere uformel le og er ofte internaliserede af 

medlemmerne af bestemte grupper og fællesskaber (Scott, 1994: 61). 

Nygaard beskriver det på denne måde:  

”Professioner er eksempler på en institution, der fungerer på denne måde. Når man uddannes som 

elektriker eller revisor, lærer man ikke blot en række p raktiske færdigheder. Man socialiseres også ind i et 

bestemt fagligt fællesskab med stærke værdier, der påvirker de beslutninger, man træffer i mange 

sammenhænge.”  

(Nygaard, 2006:228)  

Så ifølge Nygaard kan man sige, at rollen er summen af de andres forventninger til os. 

Rolleforventningerne er ofte så internaliserede, at man gør rolleforventningerne til sine egne normer 

(Nygaard, 2006: 228). 

                                                                 
17 I organisatorisk sammenhæng betyder dette, at personer i bestemte positioner, som f.eks. ejer, leder, 
mellemleder, medarbejder osv., har bestemte rettigheder og ansvar. 
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I det normative perspektiv forestiller vi os ikke, at det bare er truslen om straf, der får folk til at tilpasse 

sig reglerne, men enten truslen om at blive udelukket af fællesskabet eller udsigten til at gå rundt med 

dårlig samvittighed over at have forbrudt sig mod en grundlæggende social norm. 18 Personer der ikke 

lever op til disse normer, bliver ofte omtalt som personer med dårlig moral (Scott, 2001:55).  

3.1.4.3 Det kulturelt-kognitive perspektiv 

En tredje måde at forstå institutioners påvirkning af adfærden på, er det kulturelt-kognitive perspektiv. 

Kognitiv betyder noget, der har med viden og erkendelse at gøre, og det er netop institutionernes 

formning af individers og gruppers viden, der er i fokus i det kognitive perspektiv, og Scott definerer det 

på følgende måde: 

”the shared conceptions that constitute the nature of social reality and the frames through which 

meaning is made” 

(Scott, 2001:57)  

De kognitive elementer påvirker adfærden ved at udstyre for eksempel flere individer med et fælles 

verdensbillede, der så bliver styrende for de valg, de træffer. Et verdensbillede er en bestemt 

tolkningsramme eller meningssystem, som man benytter sig af for at forstå verden omkring sig (Scott, 

2001:57) .  

Påvirkningen sker ved, at individer og grupper opfatte r sig selv og omverdenen på en bestemt måde, 

som bevirker, at de ser de samme trusler, handlemuligheder, begrænsninger osv. Overholdelsen af 

regler sker ifølge Scott af andre grunde end det, der gør, at vi overholder de regulerende og normative 

regler: 

”compliance occurs in many circumstances because other types of behavior are inconceivable; routines 

are followed because they are taken for granted as, ”the way we do these things”” 

(Scott, 2001:57)  

Man tror simpelthen på én bestemt fælles forestilling, som tages for givet, eller man kan risikere at blive 

betragtet som ufornuftig og uansvarlig, hvis man ikke tilslutter sig en bestemt måde at tolke 

omgivelserne på.  

                                                                 
18 F.eks. overholder folk ikke kun kontrakter for at undgå bestemte omkostninger, men også fordi de mener, at det 
er ”rigtigt” at overholde aftaler. 
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3.1.4.4 Sammendrag af de tre perspektiver 

De tre perspektiver har således på forskellige måder indflydelse på alt, hvad vi foretager os, og hvad vi 

betragter som legitim opførsel. Fra et organisatorisk synspunkt og måden vi opfører os på som 

medarbejdere i virksomhed, kan man sige, at de regulerende institutioner er de regler og retningslinier, 

som er nedskrevet i en eventuel personalehåndbog, eller som står skrevet i medarbejderens kontrakt 

med virksomheden.  

De normative institutioner omhandler f.eks. de stillinger, som de forskellige medarbejdere besidder, og 

hvad der både af en selv og af andre medarbejdere betragtes som den rette opførsel, baseret på den 

stilling man besidder.19 

Kulturelt-kognitive institutioner er som sagt de forestillinger, som en gruppe mennesker er fælles om at 

tro, og internt i en virksomhed kan dette f.eks. omhandle måden at udføre forskellige arbejdsopgaver 

på, hvad der er smartest eller hurtigst.20  

3.1.5 Sammendrag af institutioner i forhold til den valgte problemstilling 

Whitley og Scott betragter som sagt institutioner og institutionelle systemer forskelligt. Det er dog stadig 

muligt at lave en sammenkobling af deres synspunkter. Whitleys nære institutioner svarer til Scotts 

regulerende, og Whitleys baggrundsinstitutioner svarer til Scotts normative og kulturelt-kognitive. De er 

således enige om, at selvom man på forskellige måder kan dele dem op i forskellige former for 

institutioner, så hænger disse altid sammen og er fælles om at påvirke vores måde at tænke og opføre 

os på. 

Derudover opdeler Whitley institutioner i 4 nationale institutionelle systemer. Opdelingen af disse 

systemer er ikke en underopdeling af ovenstående, men en måde at opdele og betragte samfundet på. 

Disse systemer består alle af både regulative, normative og kognitive elementer, da f.eks. det politiske 

system både opstiller nogle formelle love og reglementer, som de forventer, at vi skal leve efter. Dette 

system ville ikke eksistere, hvis der ikke var en normativ tro på, at vi ville overholde disse love, og 

                                                                 
19 Hvis man f.eks. er chef, er det normativt accepteret at man retter på folk og kommenterer det arbejde, de 
udfører. Er man derimod medarbejder, kan det i nogle virksomheder være accepteret, at man diskuterer med 
chefen, mens dette i andre virksomheder vil blive betragtet som dårlig opførsel. Der kan dermed være forskel fra 
virksomhed til virksomhed på, hvad der er normativt accepteret.  
20 Udefrakommende og nye medarbejdere vil måske undre sig over denne måde, dette gøres på, og de 
eksisterende medarbejdere vil mene at ”det er sådan vi plejer at gøre” og ikke overveje, at man kan gøre det på 
andre måder. Og ofte vil de nye medarbejdere efter et stykke tid bliver internaliserede i dette verdensbillede og 
helt glemme, at de på et tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved det. 
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ligeledes en tro på, at det ville få konsekvenser for dem som brød dem. Og det ville heller ikke eksistere, 

hvis der ikke var en kognitiv overbevisning om, at vi f.eks. i Danmark har demokrati, hvilket giver alle ret 

til at have deres forskellige meninger. 

Således indeholder de 8 institutionelle elementer, som, Whitley specificerer, har indflydelse på 

etableringen af forskellige arbejdssystemer, alle både regulative, normative og kulturelt-kognitive 

aspekter. Fagforeningernes position i samfundet afhænger bl.a. af, hvorvidt de gennem politiske love er 

blevet regulativt legitimiserede, hvorvidt de normativt er blevet accepteret i befolkningen, og hvorvidt 

de kognitivt bliver opfattet som en fast bestanddel af samfundet. 

De samme argumenter kan fremføres angående uddannelsessystemet og de andre elementer. 

Uddannelsessystemets styrke og omfang afhænger af, hvilke rettigheder staten tildeler systemet, og 

hvilke lovmæssige ændringer de gennemfører. Derudover afhænger det også af de muligheder, staten 

giver de forskellige befolkningsgrupper for at få en uddannelse.21 Normativt afhænger 

uddannelsessystemets styrke af, hvorvidt det generelt er accepteret og respekteret i samfundet, og 

kognitivt omhandler det ligeledes befolkninge ns opfattelse.22 

På baggrund af dette vil jeg i min analyse af de danske og mexicanske institutionelle elementer forsøge 

at påvise , hvilke og hvordan de  regulerende, normative og kulturelt-kognitive institutioner har haft 

indflydelse på de konkrete institutionelle elementer, som jeg identificerer i de to lande. Dermed vil det 

også være muligt at angive, hvilke nationale institutioner der har påvirket både moderselskabet og 

datterselskabet og komme med en mulig forklaring på forskelle og ligheder mellem både de teoretiske 

og eksisterende arbejdssystemer. Og derudover klarlægge, hvori virksomhedens multinationale aspekt 

spiller ind i de eksisterende arbejdssystemer. 

3.1.6. Institutioner og kultur 

Som nævnt i indledningen har de nationale kulturer i samspil med institutioner indflydelse på de 

strategier der udvikles i multinationale virksomheder.  

Ydermere har der udover den økonomiske globalisering også fundet en kulturel globalisering sted, som 

betragtes enten som en homogenisering af verdens forskellige kulturer eller som en markering af de 

forskellige kulturer der eksisterer. Disse kulturforskelle ligger i de værdier, normer og verdensbilleder, 

                                                                 
21 F.eks. er det danske SU-system med til at give det danske uddannelsessystem den status, det har, da SU-
systemet, som er en regulerende institution, gør det muligt, for alle der ønsker det at få en uddannelse.  
22 F.eks. i Danmark er det en generel opfattelse, at alle har mulighed for at få en uddannelse. 
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som eksisterer og dannes i forskellige samfund. Og man kan dermed sige at et lands kultur også er en del 

af dets institutionelle omgivelser, da disse værdier, normer og verdensbilleder delvist svarer til det 

normatives og kulturelt-kognitives opfattelse af institutioner.   

Jeg vil derfor i afsnit 3.2 uddybe kulturfænomenet og se på hvilke kulturelle dimensioner, der kunne gå 

hen og få indflydelse på de arbejdssystemer, der etableres i henholdsvis Danmark og Mexico, og 

hvordan disse dimensioner hænger sammen med de ovenfornævnte institutionelle systemer og 

elementer. 

3.2 Kulturteori 

Når vi taler om kultur i daglig tale, mener vi oftest kunst, litteratur, musik m.m. Kultur kan dog også have 

andre betydninger – især begrebet virksomhedskultur er blevet populært. Men også nationalkulturens 

betydning for virksomheder, som bevæger sig på tværs af nationale grænser er relevant. Her taler man 

om folks ”kulturelle baggrund”. Således at kultur er det fundament, hvorpå menneskelig sameksistens i 

forskellige samfund baseres, hvilket svarer til dele af både den normative og den kognitive søjle hos 

Scott. 

”Kultur er den verdensopfattelse og de værdier, moralnormer og faktisk adfærd – samt de materielle 

 og immaterielle frembringelser heraf – som mennesker overtager fra en foregående generation;  

som de... søger at bringe videre til næste generation; og som på en eller anden måde adskiller dem fra 

mennesker tilhørende andre kulturer.”  

(Gullestrup, 1992:16)  

Den kulturopfattelse, som Gullestrup her giver udtryk for, er på mange måder et underligt og 

uhåndgribeligt fænomen. Vi bærer alle sammen kultur i os uden at tænke særligt over det. Kulturen 

bliver først tydelig for os, når den møder modsætninger.  

”Kultur er altid et kollektivt fænomen, fordi kulturen i det mindste delvis er fælles for mennesker, der bor 

eller har boet inden for det samme sociale miljø, dvs. der hvor kulturen er indlært”  

(Hofstede,  1999:21-22) 
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Dette kulturbegreb , som Gullestrup og Hofstede her definerer, knytter sig således til større 

samfundsgrupper – eller nationer.23 Og det er i dette perspektiv, de kulturelle forskelle mellem nationer, 

at begrebet kultur vil blive behandlet. I forlængelse heraf skal det dog pointeres, at når man betragter 

kulturer på nationalt plan, skal man passe på ikke at lægge for megen vægt på de kulturelle stereotyper, 

som vil fremkomme. Mennesket er individuelt, og betragter man individer, bør man være varsom med 

at generalisere. Det som de nedenstående kulturelle dimensioner på den anden side kan bruges til, er at 

være retningsvisende for den kultur, som er fremherskende i det enkelte land. 

3.2.1 Kulturelle dimensioner 

Formålet med dette special e er, som nævnt i kapitel 1, at se bl.a. kulturens betydning som en 

forklarende variabel for forskelle i arbejdssystemer mellem forskellige lande. Til dette formål er Geert 

Hofstedes (1999) kulturelle dimensioner særdeles anvendelige, fordi han netop finder frem til nogle 

dimensioner, der viser sig at kunne forklare forskellige landes forskellige organisatoriske adfærd.24 

Nedenfor vil de fire dimensioner hver for sig blive uddybet og diskuteret. De fire dimensioner benævner 

Hofstede: 

- Magtdistance 

- Usikkerhedsundvigelse 

- Maskulinitet/femininitet 

- Individualisme/kollektivisme 

For hver dimension gives der en beskrivelse af samfund i hver sin ende af dimensionen. De stereotype 

samfundsbeskrivelser er for at tydeliggøre dimensionernes betydning, og der vil altid være undtagelser i 

de forskellige samfund, som ikke lever op til reglen. 

                                                                 
23 Inden for det enkelte samfund eller den enkelte nation eksisterer der imidlertid adskillige ”subkulturer”, som 
bygger på andre dimensioner. 
24 Hofstede identificerede gennem statistisk analyse fire dimensioner, som hver især delte datamaterialet i 
grupper. Variationen inden for grupperne var relativt lille, og variationen mellem grupperne relativt stor. Dermed 
havde han fundet nogle grundlæggende strukturer, som kunne forklare forskellene mellem kulturer (Hofstede, 
1999). Hofstedes grundlag for identifikationen af de kulturelle dimensioner er en empirisk undersøgelse, som han 
foretog blandt IBM medarbejdere i 40 lande i perioden 1967-1973. Undersøgelsen bestod af mere end 100.000 
spørgeskemaer, som udgjorde grundlaget for dannelsen af en omfattende database. Undersøgelsen omhandl ede 
holdninger og værdier blandt de adspurgte. (Hofstede, 1999) 
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Hofstede giver i sit værk en meget fyldestgørende beskrivelse af de fire dimensioners betydning for et 

samfund. Nedenfor er dog blot medtaget de for specialets problemstilling væsentligste karakteristika. 

3.2.1.1 Magtdistance 

Dimensionen magtdistance omhandler de uligheder, der består mellem mennesker, f.eks. fysisk, 

intellektuelt, velstandsmæssigt mm. Hofstede definerer magtdistance som: 

”den grad, som mindre magtfulde medlemmer af institutioner og organisationer i et land forventer og 

accepterer, at magten er ulige fordelt”.  

(Hofstede, 1999:47)  

Magtdistancen er graden af ulighed, hvilket påvirker et lands sociale klasser, uddannelsesniveauet og 

beskæftigelsen. Er der stor magtdistance vil der også være stor forskel på overklasse, middelklasse og 

underklasse. Dette medfører, at der for befolkningen er stor forskel på adgangen til og mulighederne for 

f.eks. uddannelse (Hofstede, 1999:54).  

3.2.1.1.1 Lille magtdistance 

Samfund med lille magtdistance vil være karakteriseret ved en udpræget lighedsfølelse. Der vil være en 

høj grad af solidaritet, og de individer, som rent faktisk er i besiddelse af magt, har opnået dette 

legitimt25 gennem f.eks. ekspertise eller fortjeneste  (Hofstede, 1999:57).  

I ledelsesmæssig eller organisatorisk sammenhæng betyder dette en overvejende demokratisk 

ledelsesstil og organisationer som er forholdsvis decentraliserede. Chefen rådfører sig med sine 

medarbejdere, og medarbejderne forventer ligeledes at blive spurgt til råds, før der træffes en 

beslutning, som påvirker deres arbejde. Medarbejderne er typisk meget selvstændige, de bryder sig ikke 

om tæt kontrol. De føler heller ikke, at det er forkert at give udtryk for en uenighed med chefen 

(Hofstede, 1999:58). 

3.2.1.1.2 Stor magtdistance 

Samfund med en stor magtdistance vil på den anden side være karakteriseret ved stor ulighed. Der 

hersker stor grad af lydighed, men samtidig også stor mistro, fordi magt ikke nødvendigvis opnås 

                                                                 
25 Begrebet legitimt kan i dette tilfælde diskuteres, da det i nogen lande er ”legitimt” at opnå magt ved f.eks. at få 
magten overdraget fra et familiemedlem eller lignende. Så legitimt må her  siges at være Hofstedes opfattelse. 
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legitimt, men i langt højere grad gennem reference, og tilliden til systemet, som er et af Whitleys 

institutionelle elementer, vil være begrænset (Hofstede, 1999:61). 

Dette afstedkommer ledere, som er meget autokratiske i deres ledelsesstil, og til tider også 

paternalistiske – og medarbejdere, som forventer dette. En sådan orden tilfredsstiller folks behov for 

afhængighed, og den giver både dem, der har magten, og dem, der befinder sig længere nede i 

systemet, en følelses af sikkerhed. 

Samtidig vil disse medarbejdere for enhver pris undgå uenighe d med den overordnede, hvilket skaber 

stor adskillelse mellem ledere og medarbejdere  (Hofstede, 1999:57). 

3.2.1.2 Usikkerhedsundvigelse 

Dimensionen usikkerhedsundvigelse knytter sig til den basale usikkerhed om fremtiden, som eksisterer i 

ethvert samfund. Det er ikke muligt for det enkelte samfund at fjerne usikkerheden, men gennem visse 

”instrumenter”, såsom teknologi, love, religion, ritualer i virksomheder mm, afgrænser man sig fra 

usikkerheden, og på det psykologiske plan vil usikkerheden på denne måde være behandlet – fjernet 

(Hofstede, 1999:149). 

”Usikkerhedsundvigelse kan derfor defineres som den udstrækning, hvori medlemmerne af en kultur 

føler sig truet i usikre og ukendte situationer. Denne følelse kommer bl.a. til udtryk gennem stress og i et 

behov for forudsigelighed: Et behov for skrevne og uskrevne regler.”  

(Hofstede, 1999:151) 

Både den reelle usikkerhed og den oplevede usikkerhed vil være forskellig fra land til land. Den måde 

nogle samfund reagerer på vil for andre samfund virke ikke-rationelt og ofte blive misforstået, da man 

ikke oplever den samme usikkerhed.(Hofstede, 1999:149).  

3.2.1.2.1 Lille usikkerhedsundvigelse 

Et samfund med lille usikkerhedsundvigelse er karakteriseret ved stor tolerance over for det, som er 

anderledes og et generelt positivt syn på fremtiden. (Hofstede, 1999:157). 

På organisatorisk plan medfører dette en pragmatisk og fleksibel ledelsesstil. Medarbejderne 

foretrækker brede arbejdsopgaver uden begrænsninger, og de forventer at blive belønnet for deres 

originalitet og selvstændighed. Medarbejderne udviser på den anden side ingen særlig 

arbejdsgiverloyalitet, og de ønsker så få regler og strukturer, idet de har tolerance overfor flertydighed. 

Samtidig ser man en stor grad af fuldstændig uddelegering (Hofstede, 1999:162). 
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I lande med lille usikkerhedsundvigelse bliver regler, som fra et institutionelt synspunkt er regulative og 

eksplicitte, kun indført, hvis det er absolut nødvendigt. Det paradoksale er dog, at selvom regler er 

mindre hellige i lande med svag usikkerhedsundvigelse, respekteres de almindeligvis i højere grad, da 

det fra et normativt synspunkt (Scott, 2001) er ”rigtigt” at overholde reglerne. (Hofstede, 1999:170).  

3.2.1.2.2 Stor usikkerhedsundvigelse 

Den ringe tolerance der er for usikkerhed og flertydighed i samfund med stor usikkerhedsundvigelse, 

medfører et højt angstniveau, risikoaversion, konservatisme og nationalisme. (Hofstede, 1999:149). 

Dette medfører en meget autoritær, til tider paternalistisk ledelsesstil. Der er stort behov for strukturer, 

regler og kontrol, og detaljerede arbejdsopgaver, idet medarbejderne søger sikkerhed gennem deres job 

(Hofstede, 1999:162). Dette medfører mange formelle love og/eller uformelle regler, der regulerer 

arbejdsgivernes og medarbejdernes rettigheder og pligter. Det regulative aspekt har således stor 

indflydelse på samfund med stor usikkerhedsundvigelse. 

Borgerne i disse lande er mere afhængige af regeringens magtudøvelse. De vil gerne kontrolleres, og 

også gerne straffes, når de ikke overholder reglerne. Samtidig er der ikke særlig stor tillid til de 

forskellige institutioner og systemet generelt. For som nævnt i afsnit 3.1.4.1, kan man godt se det 

effektive i at overholde reglerne uden nødvendigvis at være overbevist om institutionens legitimitet. For 

er man ikke selv overbevist om legitimiteten, tvivler man også på om andre tror på den, og vælger at 

overholde reglerne  (Hofstede, 1999:171). 

Der er her en tendens til at politiske grupper der betragtes som farlige forbydes, hvilket kan have 

indflydelse på, hvorvidt forskellige interessegrupper og fagforeninger har mulighed for at udvikle sig 

(Hofstede, 1999:172). 

3.2.1.3 Maskulinitet/Femininitet 

Denne dimension omhandler, om en kultur kan siges at bygge på overvejende maskuline eller feminine 

værdier. Der er forskelle på, hvad de enkelte samfund opfatter som henholdsvis maskulint eller 

feminint, men man kan dog se visse generelle trends, således at man alligevel kan tale om typisk 

maskulin og typisk feminin adfærd (Hofstede, 1999:113):  

- Mænd er mere interesserede i præstationer og typisk maskulin adfærd er forbundet med: 

selvstændighed, aggressivitet, ”udstilling” og dominans. 
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- Kvinder er mere interesserede i at tage sig af andre mennesker – særligt børn. Feminin adfærd 

er forbundet med opdragelse, sociale kontakter, hjælpsomhed, tolerance og ydmyghed. 

3.2.1.3.1 Maskulinitet 

Maskulint dominerede lande har en klar orientering mod penge og materielle goder. Beslutsomhed og 

præstationslyst er vigtige begreber, og der er klar sympati for dem, der klarer sig godt (Hofstede, 

1999:119). 

For organisationer betyder dette, at vigtige motivationsfaktorer er indtægt, anerkendelse, forfremmelse 

og udfordring. Den maskuline leder er selvhævdende, beslutsom og aggressiv, hvilket opfattes positivt 

(Hofstede, 1999:128).  

Virksomheder i maskuline samfund lægger vægt på resultater og vil belønne dem efter ret og 

rimelighed, dvs. medarbejderne belønnes på baggrund af deres præstation. 

Konflikter løses ved ”en fair kamp”, og forholdene på arbejdsmarkedet kendetegnes ved sådanne kampe 

(Hofstede, 199 9:134). Hvad der udgør en ”fair” kamp er et normativt aspekt, og dette vil naturligt være 

forskelligt fra land til land. 

3.2.1.3.2 Femininitet 

Feminine samfund er derimod karakteriserede ved stor empati og medlidenhed med de svage, samtidig 

med at Janteloven her har stor succes. Man lægger stor vægt på livskvalitet og miljøbevidsthed – økologi  

(Hofstede, 1999:119). 

Dette betyder, at man i organisatorisk sammenhæng lægger stor vægt på at have et godt forhold til sine 

medarbejdere, ledere og kollegaer. Kvaliteten af det fysiske arbejdsmiljø er væsentlig. (Hofstede, 

1999:128). 

I feminine kulturer foretrækker man at løse konflikter gennem kompromis og forhandling. Den 

institutionelle kontekst, hvori sådanne forhandlinger foregår, skifter dog fra land til land. 

Virksomheder i disse samfund vil højst sandsynligt belønne efter lighedsprincipper, dvs. belønne alle 

efter behov (Hofstede, 1999:128). 

3.2.1.4 Individualisme/Kollektivisme 

Den sidste dimension som Hofstede kom frem til handler om graden af individualisme i  et samfund. 

Dette indebærer, hvor individualistiske medlemmerne af organisationen er. I hvilken grad føler man sig 
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ansvarlig over for sig selv og sin nærmeste familie? Tænker man på, hvad der er bedst for en selv og ens 

karriere – eller mere på, hvad der vil gavne familien mest? Modpolen til individualismen er 

kollektivismen. Hvis et medlem af organisationen kun tager sig af sig selv og sine nærmeste, f.eks. 

familie, hersker der stor individualisme. Hvis der derimod i organisationen er en uformel ordning, hvor 

alle i større eller mindre grad tager sig af alle, hersker der kollektivisme (Hofstede, 1999:74-75).  

3.2.1.4.1 Individualisme 

Individualistiske kulturer er samfund, hvor den enkeltes interesser går forud for gruppens interesser. 

Børn lærer under opværksten at opfatte sig selv som ”jeg”. Dette ”jeg” – som her udgør den personlige 

identitet – er adskilt fra andre menneskers ”jeg”, og identiteten er dermed baseret på individet 

(Hofstede, 1999:75).  

Et menneske i denne samfundstype er sjældent afhængigt af en gruppe eller organisation, og 

engagementet i disse er ofte baseret på egne ønsker og for egen vindings skyld (Hofstede, 1999:75). 

Dette er fra et normativt perspektiv legitimt, men ville i et kollektivistisk samfund blive opfattet som 

”dårlig” opførsel. 

Der lægges her vægt på individuelt initiativ, uafhængighed og præstationer, og lederskab betragtes som 

det ideelle (Hofstede, 1999:91). 

I organisationer i individualistiske samfund forventer man af de ansatte, at de handler ud fra deres egne 

interesser, og at de handler som individer. Forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager opfattes 

primært som en forretningsaftale. Det er her normen at alle behandles ens, og der hersker en stor grad 

af universalisme. Den hierarkiske adskillelse mellem arbejdsgiver og medarbejder er derfor ikke særlig 

stor (Hofstede, 1999:91-92). 

Uddannelsessystemet i individualistiske lande vil højst sandsynligt være bredt og omfattende, og det vil 

være muligt for alle eller de fleste befolkningsgrupper at tilegne sig de færdigheder, de ønsker, da alle 

antages at have de samme rettigheder og muligheder. 

3.2.1.4.2 Kollektivisme 

”Kollektivisme vedrører samfund, hvor mennesker fra fødslen af integreres i stærke, sammenhængende 

egengrupper, der livet igennem fortsat beskytter dem mod til gengæld at have deres ubestridte 

loyalitet”.  

(Hofstede, 1999:75-76) 
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Gruppens interesser går forud for den enkeltes interesser. Gruppen er sjældent kun den nærmeste 

familie, men derimod det som kulturantropologer kalder den udvidede familie, som ofte består af både 

bedsteforældre, onkler, tanter osv. Børn lærer at opfatte dem selv som en del af en ”vi”-gruppe, som er 

naturgivet. ”Vi”-gruppen er adskilt fra andre mennesker i samfundet, der tilhører ”de”-grupper.  ”Vi”-

gruppen er den vigtigste kilde til ens identitet (Hofstede, 1999:75).  

Individet er her følelsesmæssigt afhængigt af organisationer og institutioner. Dermed bliver 

medarbejderne også mere afhængige af virksomheden, og autoritetsforholdet mellem arbejdsgiver og 

ansat bliver udpræget paternalistisk. Dog vil det stadig være arbejdsindsats og færdigheder der 

bestemmer, hvilke opgaver der overdrages en medarbejder. 

Privatlivet påvirkes af de organisationer og grupper man tilhører, og meninger og holdninger er her 

givne, ud fra hvilken gruppe man tilhører (Hofstede, 1999:92).  

Samfundet er præget af en stor grad af partikularisme, og særbehandling betragtes ikke her som 

uretfærdigt (Hofstede, 1999:97). 

3.2.1.5 Sammenfattende om de fire dimensioner 

De beskrivelser der ovenfor er givet af dimensionernes indflydelse på samfundet, er som sagt ekstreme 

stereotyper, og samtidig tager de hver for sig kun højde for én dimensions effekt. I virkelighedens 

verden vil alle fire dimensioner samtidigt påvirke samfundet – nogle tendenser vil trække i samme 

retning og andre tendenser vil trække i hver sin retning.  

3.2.2 Sammendrag af kultur i forhold til den valgte  problemstilling 

De kulturelle dimensioner påvirker dermed samfundet, deriblandt både virksomheder og individer, på 

samme måde som de institutionelle systemer, da alle fire dimensioner spiller ind på samme tid. Jeg vil 

derfor også i analysen af de danske og mexicanske institutionelle elementer benytte de kulturelle 

dimensioner på nogenlunde samme måde som de forskellige institutionelle perspektiver. Jeg vil forsøge 

at påvise, hvorvidt den nationale magtdistance, usikkerhedsundvigelse, maskulinitet/femininitet og 

individualisme/kollektivisme har haft indflydelse på de institutionelle elementer og dermed på 

arbejdssystemernes egenskaber i henholdsvis Palsgaard A/S og Palsgaard Industri de México. 

Sammenholdt med de nationale institutioner og deres indflydelse på henholdsvis moder- og 

datterselskab vil jeg forsøge at tydeliggøre, hvilke kulturelle dimensioner der har spillet ind i 

etableringen af det mexicanske arbejdssystem. 
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3.3 Arbejdssystemer 

Ifølge Richard Whitley varierer arbejdssystemer, som tidligere nævnt, betydeligt i forskellige samfund, 

alt efter inden for hvilken institutionel sammenhæng, de er udviklet (Whitley, 1997:227). 

F. eks. blev Taylorisme26 eller Scientific Management dengang det kom frem, ifølge Whitley27, betragtet 

som den eneste effektive måde at strukturere arbejdsaktiviteterne i en produktionsvirksomhed på. Men 

i dag ses det som tilfældigt, at denne type arbejdssystem udviklede sig i USA, da det afhang af nogle 

bestemte institutionelle og samfundsmæssige omstændigheder og faktorer, som her spillede ind. Og 

denne type arbejdssystem slog derfor aldrig rigtigt igennem i Europa, da omstændighederne her var 

nogle andre (Whitley, 1997:227).  

For at undersøge hvordan og hvorfor forskellige arbejdssystemer etableres i forskellige samfund, er det, 

ifølge Whitley, nødvendigt at få klarlagt arbejdssystemernes grundlæggende egenskaber. Forskellene i 

disse egenskaber reflekterer de interessegrupper og kollektive aktører, som har udviklet sig i de 

forskellige  samfund, hvilket, som nævnt i afsnit 3.1.2, er et resultat af de forskellige kulturelle, politiske, 

finansielle og arbejdsmarkeds systemer som eksisterer (Whitley, 1997:228).  

Jeg vil, med udgangspunkt i Whitley (1997), starte med at redegøre for de typer arbejdssystemer der 

eksisterer og hvilke egenskaber, der kendetegner dem.  Dernæst vil jeg diskutere, hvordan de 

institutionelle elementer, nævnt i afsnit 3.1.2,  påvirker disse egenskaber, gennem deres indflydelse på 

interessegrupperne. Til sidst vil jeg sammenholde det og vurdere  hvilke institutionelle elementer, der 

har indflydelse på etableringen af de forskellige arbejdssystemer. 

3.3.1 Arbejdssystemernes egenskaber 

Whitley identificerer 6 egenskaber, som de forskellige typer arbejdssystemer alle indeholder i større 

eller mindre grad. Disse egenskaber er, ifølge Whitley, de vigtigste dimensioner for at sammenligne og 

modstille arbejdssystemer (Whitley, 1997:229-231). 

1. Den første egenskab omhandler specialiseringen eller fragmenteringen af arbejdsopgaver, 

hvilket Whitley benævner ”Job F ragmentation”. Dvs. i hvor høj grad de enkelte arbejdsopgaver 

splittes op i mindre opgaver, som oftest også er simplere. 

                                                                 
26 Hvad dette indebærer, vil jeg komme nærmere ind på senere.  
27 Det er her nødvendigt at holde sig for øje, at Whitley skriver fra et amerikansk synspunkt, og de betragtninger 
han gør stammer fra hans institutionelle og kulturelle baggrund. 
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2. Den anden egenskab omhandler, i hvor høj grad arbejderne er involverede i udførelsen af 

arbejdsopgaverne og problemløsningen, hvilket Whitley benævner ”Worker Discretion and 

Involvement”.   

3. Den tredje egenskab er graden af arbejdernes indflydelse på fordelingen og defineringen af 

opgaver, hvordan arbejderne udnyttes og hvordan arbejdet organiseres. Denne karakteristik ved 

arbejdssystemer benævner Whitley ”Managerial Control of Work Organization”, dvs. graden af 

ledelseskontrol over organiseringen og fordelingen af arbejdet. 

4. Den fjerde egenskab omhandler i hvor høj grad ledere og medarbejdere er adskilte og eventuelt 

modstillede pga. deres baggrund og de færdigheder de besidder. Dette benævner Whitley 

”Separation of Managers from Workers”.  

5. Den femte egenskab omhandler i hvor høj grad arbejdsgiverne er engagerede i og forsøger at 

fastholde arbejdsstyrken, hvilket demonstreres i deres bestræbelser på at sørge for at 

medarbejderne trives. Dette benævner Whitley ”Employer Commitment to Employment 

Security”. 

6. Og den sjette og sidste egenskab omhandler grundlaget for fordelingen af og forskellen på 

belønninger, hvilket Whitley benævner ”Rewards Basis”. 

3.3.2 Typer af arbejdssystemer 

Kombinationerne af disse egenskaber fører, ifølge Whitley, frem til fem forskellige typer 

arbejdssystemer (Whitley, 1997:231-234): 

1. Tayloristisk system 

2. Uddelegeret ansvar – Negotiated system28  

3. Uddelegeret ansvar – Paternalistisk system 

4. Fleksibel specialisering – Artisanal system29 

5. Fleksibel specialisering – Patriarkalsk system. 

                                                                 
28 Jeg mener ikke at den danske term ’forhandlet’ er dækkende for hvad systemet indebærer, og jeg har derfor 
valgt at benytte den engelske term. 
29 Jeg mener ikke at den danske term ’håndværksmæssig’ er dækkende for hvad systemet indebærer, og jeg har 
derfor valgt at benytte den engelske term. 
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3.3.2.1 Taylorisme30 

Taylorisme kombinerer et højt niveau af job fragmentering, ledelseskontrol over udførelsen af 

arbejdsopgaver og organiseringen af arbejdet, stor adskillelse mellem leder og medarbejder, en lav grad 

af engagement fra arbejdsgiverens side mht. medarbejdernes velbefindende, og belønningssystemer 

baseret på hvor meget hver enkelt medarbejder producerer. Jævnfør de første to egenskaber fremstilles 

tayloriserede arbejdsopgaver ofte som værende standardiserede og simplificerede uden plads til, at 

individer kan påvirke hvordan arbejdsopgaverne udføres (Whitley, 1997:230).  

Dermed kan faglærte erstattes af ufaglærte arbejdere, som ikke koster så meget, og som let kan 

erstattes. Denne standardisering af arbejdsopgaver gør det muligt at basere belønninger på den 

mængde den enkelte arbejder producerer, i stedet for på deres specifikke færdigheder eller personlige 

kompetencer. Der bliver dermed ikke opfordret til, at arbejderne selv tager initiativ eller kommer med 

forslag til at løse problemerne eller arbejdsopgaverne (Whitley, 1997:230).  

3.3.2.2 Uddelegeret ansvar 

Arbejdssystemer med uddelegeret ansvar har en lav grad af jobfragmentering og lægger i modsætning 

til tayloriserede arbejdssystemer vægt på, at medarbejderne involveres i problemstillingen – og 

løsningen, når det har at gøre med komplekse arbejdsopgaver. Og det kræver hermed et højere niveau 

af fælles afhængighed og engagement mellem arbejdsgivere og deres medarbejdere. Arbejdsstyrken er 

som følge deraf ikke nem at kassere eller erstatte , og deres viden hænger derfor ofte sammen med 

ledelsens viden i stedet for at være kvalitativt ringere  (Whitley, 1997:231-33).  

Der findes to forskellige typer arbejdssystemer med uddelegeret ansvar (Whitley, 1997:233);  

1. Negotiated og 

2. Paternalistiske arbejdssystemer.  

Forskellen har at gøre med arbejdernes indflydelse på organiseringen og fordelingen af arbejdet. 

Negotiated systemer er typiske i flere europæiske lande hvor stærke branchemæssige eller 

færdighedsbaserede fagforeninger har begrænset ledelsens kontrol over organiseringen af arbejdet. I 

sammenhæng med dette, forbindes belønninger i Negotiated systemer oftest til formelt certificerede 

                                                                 
30 Ideerne bag teorien blev oprindeligt udtænkt af Frederick Winslow Taylor i slutningen af det 19. og begyndelsen 
af det 20. århundrede. Taylor selv benævnte det Scientific Management, men i dag bruges Taylors navn lige så ofte 
til at benævne denne type arbejdssystem - http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_management  
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færdigheder, mens de i mere Paternalistiske arbejdssystemer mere baseres på personlige præstationer 

og evner, som bedømmes af tilsynsførende og ledere over tid (Whitley, 1997:233). 

3.3.2.3 Fleksibel specialisering 

Den tredje overordnede type af arbejdssystemer, kaldes fleksibel specialisering, fordi den lægger vægt 

på fleksibiliteten i arbejdsprocesserne og produkterne, og denne form for system er typisk i mindre 

organisationer31. Denne form for arbejdssystem kombinerer flydende jobkategorier og fleksible 

medarbejdere, bl.a. mht. de arbejdsopgaver de påtager sig, og de færdigheder der udvikles, og 

jobfragmenteringen er dermed ikke særlig høj. Den organisatoriske fleksibilitet medfører ofte, at 

følelsen af forpligtelse mellem arbejdsgiveren og de ansatte ikke er så stor som i arbejdssystemer med 

uddelegeret ansvar (Whitley, 1997:233). 

Der findes to forskellige former for fleksibel specialisering, og de adskiller sig mest mht. deres 

autoritetsforhold og i betydningen af formelt certificerede færdigheder (Whitley, 1997:233).  

1. Artisanal systemer findes i flere variationer og er typiske i mange Europæiske industrielle 

distrikter, denne form for system eksisterer f.eks. i både Italien og Danmark.  Arbejdsopgaverne i 

disse typer systemer er varierede og vidtrækkende, og arbejderne er meget involverede i 

arbejdsopgaverne og problemløsningen, hvilket til tider hænger sammen med, at 

fagforeningerne her har forholdsvis stor indflydelse32. Ejeren eller lederen i Artisanal systemer 

har typisk samme baggrund mht. færdigheder som de fleste medarbejdere, og ledelsens kontrol 

over organiseringen af arbejdet er begrænset af behovet for at beholde de dygtige 

medarbejdere. Belønninger baseres her ofte på certifice rede færdigheder (Whitley, 1997:233). 

2. Patriarkalske arbejdssystemer har, i modsætning til Artisanal, et højt niveau af ledelseskontrol 

over arbejdets organisering, og der er her stor adskillelse mellem ejeren eller lederen og 

medarbejderne. Det, at der i samfund med disse typer arbejdssystemer oftest ikke eksisterer 

hverken stærke organisationer eller interessegrupper, der afhjælper kommunikationen mellem 

familien og staten, eller et stærkt offentligt uddannelsessystem, fremmer den meget personlige 

og direkte kontrol over arbejdsprocesser, hvilket belønninger baseres på, og begrænser tilliden 

mellem arbejdsgiver og ansat (Whitley, 1997:233). 

                                                                 
31 Begrebet mindre er selvfølgelig relativt, og en organisation med 50 eller 100 medarbejdere kan måske godt 
betragtes som værende mindre i forhold til en organisation med f.eks. 5.000 medarbejdere.  
32 Whitley har det fra Trigilia, C. (1990), ”Work and Politics in the Third Italy’s Industrial Politics”, i F. Pyke et al. 
(eds.), Industrial Districs and Inter-firm Cooperation in Italy (Geneva: ILO) 
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3.3.3 Institutionelle elementers effekt på arbejdssystemernes egenskaber 

Efter ovenfor at have gjort rede for de 5 typer arbejdssystemer og de 6 vigtigste egenskaber der 

kendetegner dem, vil jeg nu, med udgangspunkt i de otte konkrete elementer nævnt i afsnit 3.1.2 

gennemgå, hvordan disse spiller en rolle i organiseringen af arbejdssystemer. 

De otte institutionelle elementer er, som tidligere nævnt (Whitley, 1997:240-241): 

1. Prioriteringen af færdighedsbaserede interessegrupper 

2. Statsstøtte til etableringen af interessegrupper 

3. Omfangsrigt offentligt uddannelsessystem 

4. Arbejdsgiveres og fagforeningers involvering i uddannelsessystemet 

5. Akademisk opdeling af arbejdsmarkedet 

6. Markedsbaseret eller kreditbaseret finansielt system 

7. Tillid til systemet 

8. Paternalistisk autoritetsforhold 

Jeg vil nedenfor gennemgå punkt for punkt, hvordan disse institutionelle elementer, ifølge Whitley,  kan 

påvirke arbejdssystemernes egenskaber.   

3.3.3.1 Historisk eller længerevarende prioritering i samfundet af færdighedsbaserede grupper 

Hvis et samfund historisk set har prioriteret dannelsen af færdighedsbaserede grupper, så vil de 

eksisterende interessegrupper være færdighedsbaserede. Derudover vil interessegrupperne også være 

mere formelt strukturerede og således have mere kollektiv gennemslagskraft, end i samfund hvor 

interessegrupperne mere er baserede på bånd mellem familie, slægtskab, venskab og lignende (Whitley, 

1997:240). 

Denne formelle strukturering af interessegrupperne begrænse r både jobfragmenteringen og den 

ledelsesmæssige kontrol over organiseringen og fordelingen af arbejdet, samt øger arbejdernes 

involvering i problemløsningen af arbejdsopgaver, da de formelt strukturerede interessegrupper her står 

kollektivt stærkt sammen. Som følge heraf baseres belønninger her højst sandsynligt på færdigheder 

(Whitley, 1997:248).  

Man kunne godt vende den om og sige, at hvis de færdighedsbaserede grupper ikke er blevet prioriteret 

tidligere, så bliver interessegrupper mere baseret på familiære bånd, og disse interessegrupper står ikke 

så stærkt i forhold til virksomhederne (Whitley, 1997:245). 
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3.3.3.2 Statsstøtte til oprettelsen af interessegrupper som mellemled mellem staten og befolkningen 

I sammenhæng med ovenstående vil statens støtte til etableringen af interessegrupper resultere i, at 

interessegrupperne bliver mere formelt strukturerede og baseret på færdigheder. De vil derudover også 

være bredt accepteret i samfundet og blive betragtet som en samarbejdspartner til staten, når det 

kommer til at løse konflikter mellem staten og befolkningen (Whitley, 1997:241).  

Dette er, som nævnt ovenfor, med til at øge arbejdernes involvering i problemløsningen, da det 

indskrænker ledelsens kontrol over organiseringen og fordelingen af arbejdet. Modsat, hvis staten ikke 

støtter etableringen af interessegrupper, baseres disse på familiære og venskabelige bånd, som ikke 

institutionaliseres i samfundet. De står dermed ikke så kollektivt stærkt over for virksomhederne, og 

således vil der højst sandsynligt være en tendens til, at ledelsen kontrollerer organisering af arbejdet og 

arbejdernes involvering i problemløsningen begrænses (Whitley, 1997:244). 

3.3.3.3 Et stærkt og bredt offentligt uddannelsessystem delvist udformet af arbejdsgivere og 

fagforeninger 

Jeg antager i dette afsnit, at et stærkt og omfattende offentligt uddannelsessystem indebærer, at 

fagforeninger og arbejdsgivere er involverede i udformningen af dette system, da det er nødt til at være 

offentligt accepteret og respekteret, for at have nogen form for indflydelse på arbejdsmarkedet. For at 

virksomhederne vil benytte sig af de certificerede færdigheder og acceptere dem som gyldige, mener jeg 

derfor, er det er en nødvendighed, at virksomhederne er med til at bestemme, hvilke færdigheder der 

skal produceres. 

Kombinationen af stærke færdighedsbaserede fagforeninger og et højtudviklet uddannelsessystem – 

delvist kontrolleret af fagforeningerne – fører højst sandsynligt til arbejdsgrupper, som overvejende er 

organiseret omkring certificerede færdigheder, og der fokuseres på kontrollen over arbejdsopgaver ved 

hjælp af en konstant forbedring af færdigheder i virksomhederne (Whitley, 1997:240).  

Et velfinansieret og velanset uddannelsessystem medfører udviklingen af specifikke uddannelser, som er 

med til at forme identiteterne hos en stor del af den arbejdende befolkning (Whitley, 1997:245).  

Et stærkt offentligt uddannelsessystem øger, som sagt, interessegruppernes formelle strukturer, da de 

færdigheder der udvikles i uddannelsessystemet er med til at danne baggrund for de interessegrupper, 

der dannes. Dette øger interessegruppernes magt i forhold til virksomhederne, hvilket indskrænker 

ledelsens kontrol over arbejdsorganiseringen, begrænser adskillelsen mellem ledere og medarbejdere, 
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øger arbejdernes involvering i problemløsningen og begrænser, som tidligere nævnt, 

jobfragmenteringen (Whitley, 1997:248) .  

Ydermere øge s ejernes engagement i medarbejderne og deres trivsel og velbefindende, og da de 

færdigheder der produceres i uddannelsessystemet betragtes som brugbare af virksomhederne, vil 

belønninger ofte blive baseret på disse færdigheder (Whitley, 1997:250). 

3.3.3.4 Akademisk opdeling af arbejdsmarkedet 

De steder hvor det offentlige uddannelsessystem er svagt og hvor formelle uddannelsesmæssige 

præstationer, i det ofte privatiserede uddannelsessystem, bliver betragtet som afgørende indikatorer 

for kompetencer og evner, er det sandsynligt, at de forskellige niveauer og hierarkiet i det akademiske 

uddannelsessystem, vil påvirke hierarkiet på arbejdsmarkedet (Whitley, 1997:237).  

Denne akademiske opdeling af arbejdsmarkedet vil både begrænse de færdighedsbaserede 

interessegruppers accept i samfundet og udviklingen af fælles  identiteter inden for organisationer. Det 

vil også begrænse arbejdsgivernes villighed til at være afhængige af faglærte arbejdere. Disse 

begrænsninger vil så øge både ledelsens kontrol over arbejdsorganiseringen, og tilskynde adskillelsen 

mellem statusgrupper baseret på succes i det formelle uddannelsessystem. Således vil der være en 

tendens til, at elitære grupper betragter dem, der er blevet frasorteret af det elitære 

uddannelsessystem, som mindre værdige og kompetente end dem selv. Dette vil ydermere begrænse 

arbejdsgivernes engagement i deres medarbejdere og deres velbefindende (Whitley, 1997:245-246).  

De branchebaserede interessegrupper der her ofte dannes, medfører, at belønninger her sjældent 

baseres på færdigheder, men nok nærmere på de organisatoriske roller medarbejderne udfylder og 

dermed de jobs, der bliver udført (Whitley, 1997:246). 

3.3.3.5 Markedsbaserede eller kreditbaserede finansielle systemer 

I et markedsbaseret finansielt system, er ejerne mere tilbøjelige til at betragte aktierne i forskellige 

virksomheder som dele af en portefølje. Som følge deraf bliver ejernes engagement i den enkelte 

virksomhed, og hermed også medarbejderne, mindre, og de er ikke så afhængige af den enkelte 

virksomheds held og skæbne. Dette medfører en øget mobilitet både blandt virksomheder ind og ud af 

forskellige brancher, blandt ejere og blandt ledere og medarbejdere. Som følge heraf  indskrænkes 

institutionaliseringen af de branchemæssige normer og regler (Whitley, 1997:241;246).  

Ejerne i kreditbaserede finansielle systemer derimod udvikler generelt brede ejerinteresser, fordi de og 
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deres repræsentanter, såsom banker, bestyrelsesmedlemmer mm ikke bare kan sælge deres aktier på 

store likvide, anonyme kapitalmarkeder, og de er derfor udsat for større risiko for individuelle 

investeringer, dvs. de er mere afhængige af den enkelte virksomheds succes (Whitley, 1997:247).  

3.3.3.6 Tillid til systemet 

I sammenhæng med markedsbaserede finansielle systemer medfører stor tillid til systemet, at det ikke 

er så nødvendigt for ejerne at være involverede i ledelsen, og de er ikke så afhængige af den enkelte 

virksomhed. Hvorimod begrænset tillid til formelle institutioner bevirker, at ejerne vil være mere direkte 

involverede i ledelsen, da de ikke stoler på, at systemet kan løse e ventuelle konflikter eller vil sikre, at 

eventuelle kontrakter bliver overholdt. De er derfor også mere afhængige af den enkelte virksomhed, da 

de ikke på denne måde kan både eje og lede flere virksomheder (Whitley, 1997:241) . 

Denne mangel på institutionel  pålidelighed tilskynder mere direkte overvågning og begrænser ejernes 

villighed til at uddelegere kontrol til ledere . Selv de steder hvor ejerne ikke selv leder driften, vil de 

udvikle meget mere detaljerede procedurer for virksomhedens aktiviteter, hvilket indskrænker 

arbejdernes involvering i problemløsningen. Denne involvering fra ejernes side medfører, at belønninger 

her hovedsagligt baseres på personlige evalueringer af den enkelte medarbejder og ikke på de 

færdigheder, han eller hun besidder (Whitley, 1997:247-248). 

3.3.3.7 Paternalistiske autoritetsrelationer 

Paternalistiske autoritetsforhold begrænser både interessegruppernes formelle strukturer, som dermed 

baseres på familie- og venskabsbånd, og accepten af interessegrupper i samfundet. Som følge deraf står 

interessegrupperne ikke særlig stærkt i virksomheden, hvilket øger ledelsens kontrol over 

arbejdsorganiseringen, og arbejdernes involvering i problemløsningen af arbejdsopgaver begrænses 

(Whitley, 1997:242). 

Det personlige forhold mellem ledere og ansatte er her til stede, da det er arbejdsgivers ”opgave” at 

passe på og sørge for sine ansatte, og dermed baseres belønninger her på personlige evalueringer. 

Samtidig er arbejdsgiveren hierarkisk langt fra de ansatte, da han33 fungerer som en slags forælder, og 

adskillelsen mellem arbejdsgiver og medarbejder er derfor relativ stor (Whitley, 1997:242). 

                                                                 
33 Arbejdsgiveren vil højst sandsynligt være en mand i disse typer for autoritetsforhold. 
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Disse personlige forbindelser vil begrænse jobfragmenteringen, da omfanget af de overordnedes 

autoritet ikke er begrænset af upersonlige regler (Whitley, 1997:251-252). 

3.3.4 De institutionelle elementers indflydelse på de pågældende arbejdssystemer 

Baseret på de foregående afsnit vil jeg nu forsøge at redegøre for hvilke institutionelle elementer, der, 

ifølge Whitley, er med til at påvirke dannelsen af de 5 forskellige arbejdssystemer, som jeg gennemgik i 

afsnit 3.3.2. Det er dog ikke altid en nødvendighed, at samtlige institutionelle elementer er til stede, da 

der kan være andre faktorer, der spiller ind.  

3.3.4.1 Tayloristisk arbejdssystem 

Tayloristiske arbejdssystemer, som jeg gennemgik i afsnit 3.3.2.1 etableres højst sandsynligt først i 

samfund hvor (Whitley, 1997:252): 

1. Der ikke har været meget støtte til og der dermed sjældent eksisterer færdighedsbaserede 

fagforeninger. 

2. Der er mangel på faglært arbejds kraft, men overtal af ufaglært på grund af et begrænset 

offentligt uddannelsessystem, som ikke involverer fagforeningerne og virksomhederne. 

3. Staten ikke involverer fagforeningerne som legitime partnere til at styre konflikter. 

4. Lederne er meget bedre uddannede end arbejdsstyrken generelt, og ikke er afhængige af 

enkelte virksomheders succes og vækst på længere sigt. 

5. Det finansielle system er markedsbaseret. 

6. Der er forholdsvis stor tillid til systemet, hvilket gør at kontrakter og formelle procedurer styrer 

opførslen og arbejdsprocesserne generelt, og lederne og ejerne stoler på, at de formelle 

procedurer overholdes. 

7. Autoritetsforholdene ikke er paternalistiske, da disse lægger vægt på personlige forhold mellem 

ledere og dem der ledes, hvorimod kontrolprocesserne i Tayloristiske arbejdssystemer ofte er 

upersonlige og formaliserede. 

8. Der er et marked for standardiserede produkter. 

 

3.3.4.2 Negotiated arbejdssystem 

Negotiated arbejdssystemer, som jeg gennemgik i afsnit 3.3.2.2, etableres højst sandsynligt først i 

samfund hvor (Whitley, 1997:252-253): 
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1. Færdighedsbaserede fagforeninger er blevet prioriteret over længere tid og har en del 

indflydelse, og staten støtter etableringen af organisationer, som fungerer som mellemled 

mellem den og befolkningen. 

2. Arbejdsstyrken er veluddannet. 

3. Uddannelsessystemet er vidtrækkende og velanset. Og arbejdsgiverne og fagforeningerne er 

involverede i udformningen af færdigheder. 

4. Det finansielle system er kreditbaseret, så lederne er meget afhængige af bestemte 

virksomheders og branchers succes og vækst, og således ikke for langt væk fra bestemte 

virksomheders aktiviteter og dermed også det mere engagerede i medarbejderne. 

5. Der er forholdsvis stor tillid til, at systemet hjælper til, at de kontrakter mm der indgås, også 

overholdes. 

Derimod udvikler denne form for arbejdssystem sig sjældent i de samfund hvor: 

1. Uddannelsessystemet eller den akademiske opdeling har direkte indflydelse på arbejdsmarkedet. 

2. Det offentlige uddannelsessystem er dårligt udviklet og/eller udelukker arbejdsgivere og 

fagforeninger fra at have indflydelse på udviklingen og certificeringen af færdigheder. 

3. Der er begrænset samarbejde mellem arbejdere og ledere og hermed større sandsynlighed for at 

lederne vil koordinere arbejdsprocesserne. 

3.3.4.3 Paternalistisk arbejdssystem 

Paternalistiske arbejdssystemer, som jeg gennemgik i afsnit 3.3.2.2, etableres højst sandsynligt først i 

samfund hvor (Whitley, 1997:253): 

1. Stærke færdighedsbaserede fagforeninger ikke er blevet prioriteret, og således sjældent spiller 

en rolle, hvis de overhovedet eksisterer. 

2. Staten spiller en meget koordinerende rolle, ligesom ejeren i de enkelte virksomheder. 

3. Der er et forholdsvis stort offentligt uddannelsessystem, men det er her staten der styrer det og 

virksomhederne er ikke involverede i, hvilke færdigheder der produceres. 

4. Det finansielle system er kreditbaseret, hvilket skaber en stor grad af gensidig afhængighed 

mellem ledere, store aktionærer og virksomheder. 

5. Der er en betydelig risikodeling mellem organisationer, deres banker og – i det japanske tilfælde 

– handelsselskaber. 
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6. Risikodelingen og den fælles afhængighed med arbejdsstyrken her assisteres af det generelt 

høje niveau af samarbejde i økonomien og de tætte forbindelser mellem 

virksomhedsfagforeninger og arbejdsgivere. 

Paternalistiske arbejdssystemer etableres sjældent i samfund med: 

1. Stærke færdighedsbaserede fagforeninger, som er involverede i udformningen af 

uddannelsessystemet og de færdigheder der produceres. 

3.3.4.4 Artisanal arbejdssystem 

Artisanal arbejdssystemer, som jeg gennemgik i  afsnit 3.3.2.3, etableres højst sandsynligt først i samfund 

hvor (Whitley, 1997:253-254): 

1. Staten over længere tid har støttet etableringen af færdighedsbaserede fagforeninger. 

2. Der eksisterer et stærkt og omfattende offentligt uddannelsessystem, hvor arbejdsgivere og 

fagforeninger ofte er involverede i udformningen. 

3. Det finansielle system er forholdsvis kreditbaseret. 

4. Der er tillid til systemet og til at formelle procedurer hjælper til, at aftaler overholdes. 

5. Virksomhederne er forholdsvis afhængige af relativt uafhængige faglærte arbejdere. 

6. Arbejdsprocesserne er personligt ledede, og samarbejdet mellem arbejdere og ejere eller ledere 

udvikler sig ofte mere og mere. 

7. Omfattende ledelsesmæssige hierarkier og formelle systemer der skal koordinere 

arbejdsprocesse rne forkastes.  

3.3.4.5 Patriarkalsk arbejdssystem 

Patriarkalske arbejdssystemer, som jeg gennemgik i afsnit 3.3.2.3, etableres højst sandsynligt først i 

samfund hvor (Whitley, 1997:254): 

1. Der oftest ikke eksisterer hverken stærke organisationer eller interessegrupper, der afhjælper 

kommunikationen mellem familien og staten. 

2. De horisontale foreninger, der eksisterer, er svage og ofte baserede på slægtskab eller lignende, 

så arbejderne har ikke særlig stor kollektiv indflydelse. 

3. Der ikke eksisterer et stærkt offentligt udannelsessystem. 

4. Forretningsmiljøet er meget usikkert, og tillid og autoritet er meget personligt. Dette fremmer 

den meget personlige og direkte kontrol over arbejdsprocesser, hvilket belønninger baseres på, 

og begrænser tilliden mellem arbejdsgiver og ansat. 

5. Der ikke stoles på, at formelle procedurer kan kontrollere opførsel eller løse konflikter. 
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3.3.5 Sammendrag af arbejdssystemer i forhold til den valgte problemstilling 

De 5 gennemgåede arbejdssystemer er stereotyper, og således er det ikke altid muligt at bestemme 

præcist, hvilke arbejdssystemer der er dominerende i hvilke lande. Derudover kan der også inden for 

landegrænser være forskel på de etablerede systemer, hvis der intra-nationalt er store institutionelle 

eller kulturelle forskelle. Disse forskelle har jeg dog i afsnit 2.3.2 valgt at afgrænse mig fra, og jeg vil 

derfor ikke komme nærmere ind på det. 

De 5 gennemgåede arbejdssystemer og de egenskaber de består af, afhænger således af de forskellige 

samfunds institutionelle elementer og systemer. På nogle af arbejdssystemerne, såsom det Tayloristiske 

og Negotiated, er der store institutionelle forskelle, hvorimod der på andre, såsom Negotiated og 

Artisanal, ikke er så store institutionelle forskelle. 

Jeg vil benytte denne gennemgang af de forskellige arbejdssystemer og på hvilket grundlag de er blevet 

etablerede, og hvordan de påvirkes, til først at betragte de eksisterende danske og mexicanske 

institutionelle elementer. Baseret på disse vil jeg forsøge at redegøre for, hvilke egenskaber et 

henholdsvis stereotypt dansk og mexicansk arbejdssystem ville indeholde. Derudover vil jeg tage 

udgangspunkt i disse egenskaber i udformningen af de spørgeskemaer, der skal udgøre specialets 

empiriske grundlag. På baggrund af disse spørgeskemaer vil jeg forsøge at angive, hvilke egenskaber 

arbejdssystemerne i henholdsvis Palsgaard A/S og Palsgaard Industri de México indeholder. I analysen, 

hvor jeg sammenholder de stereotype arbejdssystemer med de eksisterende, vil jeg, med udgangspunkt 

i de institutionelle elementer og deres indflydelse på arbejdssystemernes egenskaber, forsøge at 

redegøre for de eventuelle forskelle og ligheder mellem de forskellige arbejdssystemer. 
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4. Konkretisering af teorien 

For at få en ide om, hvordan et typisk dansk eller mexicansk arbejdssystem fungerer, er det nødvendigt 

at betragte de danske og mexicanske institutionelle elementer og kulturelle dimensioner, der kan have 

indflydelse på udviklingen af disse arbejdssystemer.  

Jeg vil i dette kapitel først betragte de danske institutionelle elementer, som Whitley fremhæver (se 

afsnit 3.1.2), og løbende inddrage Hofstedes kulturelle dimensioner. Jeg vil se på, hvordan disse 

stemmer overens og har haft indflydelse på etableringen af arbejdssystemer i Danmark. Derefter vil jeg 

gøre det samme med de mexicanske institutionelle elementer og kulturelle systemer. 

 Jeg vil efterfølgende først stille de danske og mexicanske institutionelle elementer op overfor hinanden, 

og derefter de egenskaber for henholdsvis danske og mexicanske arbejdssyste mer, jeg kommer frem til i 

afsnit 4.1 og 4.2.  

På baggrund af disse opstillinger vil jeg betragte de ligheder og forskelle, der er på de stereotype 

arbejdssystemer i Danmark og Mexico. Og jeg vil overveje de problemer, der kan opstå ved overførslen 

af et arbejdssystem udviklet i et dansk moderselskab til et mexicansk datterselskab. 

Alt hvad jeg kommer frem til i dette kapitel vil være rent hypotetisk, da det alene er baseret på teori, 

med inddragelse af de to landes historiske udvikling, institutionelle systemer, og forskellige forskeres 

undersøgelser. 

4.1 Danske institutioner og dansk kultur i forhold til arbejdssystemer 

Den danske fagbevægelse er, ifølge Ibsen, en af de ældste og mest omfattende i verden, og både 

arbejdsgiverne og staten støtter etableringen af forskellige interessegrupper (Ibsen, 1995:28). 

De forskellige interessegrupper og fagforeninger blev fra starten etableret på baggrund af færdigheder, 

hvilket både Ebbinghaus og Visser og Kristensen også fremhæver: 

“Denmark’s union movement was marked by the legacy of local craft traditions and a small-scale 

economy. Although Danish workers became highly unionized, the union movement remained fragmented 

into many craft and few general and industrial unions.” 

(Ebbinghaus og Visser, 2000:157) 
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“In Denmark the organizing effect of crafts reached out to the whole corporatist structure… Social 

Democratic union organizers learned to depart from the old guild divisions and… the Danish labour 

movement became one of the most successful in the world, as measured by the unionization rate. 

Reinforced by this, employers’ associations also divided along the traditional divisions among crafts and 

trades.” 

(Kristensen, 1992:121) 

Disse færdighedsbaserede interessegrupper står kollektivt stærkt i samfundet og på arbejdspladserne, 

hvilket er med til at begrænse ledelsens kontrol over organiseringen af arbejdsopgaver. Derudover øger 

de medarbejdernes involvering i problemløsningen og således begrænses også jobfragmenteringen i 

danske virksomheder, hvilket jeg ved hjælp af Whitley kom frem til i afsnit 3.3, og hvilket Whitley også 

selv fremhæver:  

“In Denmark the high degree of craft consciousness and union control of skill development and definition 

has meant that large firms are structured around groups of craft workers who have considerable 

autonomy and control over the workflow. Attempts to “rationalize” and increase direct managerial 

control over task definition and organization have not been particularly successful because the 

competitiveness of many firms depended on the high level of craft expertise of the workforce.” 

(Whitley, 1992b:33) 

Dette understøttes også af, at vi i Danmark har et relativt omfattende offentligt uddannelsessystem, 

som er meget respekteret i samfundet. Både arbejdsgivere og fagforeninger er involverede i 

udformningen af de færdigheder der skabes34, hvilket Bruun og Koefoed også påpeger: 

”På amtsligt og kommunalt niveau findes der adskillige eksempler på samarbejde mellem 

uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedspolitiske organer, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets 

parter… Endelig bør det fremhæves, at der i Danmark er en lang tradition for inddragelse af 

arbejdsmarkedets parter i styringen og planlægningen af erhvervsuddannelserne gennem deres 

repræsentation i en række nævn og råd...” 

(Bruun og Koefoed, 1984:25-26) 

                                                                 
34 Se også OECD Report – Denmark s. 25, 30 og 31 
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Da det danske samfunds forskellige interessegrupper, som sagt, er baseret på færdigheder, og disse 

interessegrupper er med til at beslutte, hvilke færdigheder der for fremtiden skal udvikles i det danske 

uddannelsessystem, vil belønningerne i virksomhederne ligeledes være baseret på færdigheder. 

Hofstede kommer ved hjælp af sine dimensioner frem til flere af de samme konklusioner. Ifølge 

Hofstede udmærker den danske kultur sig ved  

(http://www.geert-hofstede.com/hofstede_denmark.shtml): 

1. en forholdsvis lav magtdistance 

2. en relativ svag usikkerhedsundvigelse 

3. at være en feminin kultur 

4. at være præget af en stor grad af individualisme 

Den lave magtdistance, kombineret med en svag usikkerhedsundvigelse i en individualistisk kultur, 

skaber ifølge Hofstede selvstændige individer, som ønsker ansvar og indflydelse. Derudover bliver 

organisationerne mere decentraliserede og demokratiske, og arbejdsopgaverne, som ofte er meget 

brede, uddelegeres, og dermed får medarbejderne det ansvar, som de efterstræber. Hofstede når også 

frem til, at et land som Danmark, på baggrund af de fire dimensioner, bør have et omfattende offentligt 

uddannelsessystem, som er meget respekteret og giver lige mulighe der til alle. I denne sammenhæng 

siger Woolston og Dickey : 

”Education is highly respected in Denmark and the Danes rely on education to better themselves, their 

country, and their place in world economic competition.” 

(Woolston og Dickey,1995) 

Denne type uddannelsessystem mindsker hierarkiet i samfundet generelt og på arbejdspladsen især. 

Dette skyldes primært, at alle medarbejdere i princippet har haft de samme muligheder, og dermed 

bliver adskillelsen mellem ledere og medarbejdere mindre. Dette understøttes, ifølge Hofstede, af den 

lave magtdistance og den feminine kultur, da disse skaber en stor lighedsfølelse, og universalisme, og 

således øges Jantelovens betydning i samfundet. Dermed mener Hofstede også, at belønninger fordeles 

mere lige end i knap så feminine kulturer, selvom individualismedimensionen understøtter Whitleys 

opfattelse af, at belønninger i Danmark er færdighedsbaserede. 

Den veluddannede danske arbejdsstyrke er noget arbejdsgiverne efterstræber og gerne vil holde fast på. 

Arbejdsgiverne er derfor meget engagerede i medarbejdernes velbefindende og gør en masse for at 
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tiltrække de bedste medarbejdere. Dette hænger også sammen med, at det danske finansielle system 

primært er kreditbaseret ( http://www.oem.dk/publikationer/html/inno/kap05.htm). Dermed er ejerne 

mere afhængige af den enkelte virksomheds succes, og dermed også mere interesserede i , at 

virksomheden har nogle gode medarbejdere. Tilliden til systemet, som danskerne if ølge Gundelach har, 

medfører dog en mindre afhængighed (Gundelach, 2002:52). 

Denne tillid, som Hofstede, baseret på den svage usikkerhedsundvigelse, også kommer frem til, at vi har, 

bevirker at ejerne stoler på, at systemet nok skal klare eventuelle problemer. Dermed er det ikke så 

nødvendigt for dem at være konkret involverede i ledelsen af virksomheden, og de har derfor heller 

ingen problemer med at uddelegere ansvaret. De selvstændige og uafhængige medarbejdere, som på 

denne måde ikke får et nært forhold til deres arbejdsgiver bliver mere fleksible og udviser derfor ingen 

særlig arbejdsgiverloyalitet. 

4.2 Mexicanske institutioner og mexicansk kultur i forhold til arbejdssystemer 

Mexicanske arbejdsmarkedsforhold har i mange år været problemfyldte35, og selvom der eksisterer 

såkaldte fagforeninger, er det i sidste ende staten, der regulerer forholdene på arbejdsmarkedet, hvilket 

nedenstående citater også viser: 

“The Federal Labor Act of 1970 authorizes the government to regulate all labor contracts and work 

conditions, including minimum wages, work hours, holidays, paid vacations, employment of women and 

minors, collective bargaining and strikes, occupational hazards, and profit sharing… In theory, labor-

management relations are well defined by the Labor Code, which leaves little margin for bargaining in 

labor disputes… The code stipulates that strikes are illegal if unauthorized by the secretariat and that 

workers participating in an illegal strike will be subject to government sanctions and dismissal by their 

employers.” 

(http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/mxtoc.html  ) 

“…the unions appeared in the 1990’s as mere control instruments sustained by a formal and informal 

political judiciary and institutional superstructure constructed over workers since the 1930’s.” 

(Cornfield og McCammon, 2003:212) 

                                                                 
35 Den politiske udvikling i Mexico de sids te 100 år har haft stor indflydelse på arbejdsmarkedsforholdene, men jeg 
vil ikke komme med en detaljeret gennemgang af denne udvikling, da det ikke er relevant for mine muligheder for 
at komme frem til hypoteser om mexicanske arbejdssystemer. For en mere detaljeret gennemgang af den politiske 
udvikling se http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/mxtoc.html 
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De eksisterende fagforeninger er således ofte kun for syns skyld, og er sjældent baseret på færdigheder, 

men er derimod knyttet til en bestemt branche eller virksomhed 

(http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/mxtoc.html ),  som sjældent repræsenterer arbejderne og deres ønsker. I 

tråd med dette fremhæver Cornfield og McCammon:  

“In the trade union world, Mexico lives a paradoxical situation: high unionization rates… although the 

unions are hardly representative of the workers. And, they are hardly representative of workers because 

most of them are protection unions or company unions. The former became increasingly more 

subordinated to public policies in the 1990’s, whereas the latter were more and more subjugated to the 

firms.” 

(Cornfield og McCammon, 2003:216) 

De interessegrupper der dannes er som følge deraf ikke formelt strukturerede, men mere personlige og 

baseret på familieforhold eller venskab: 

“Interpersonal relations are more important in the functioning of Mexican society than impersonal, 

bureaucratic norms and regulations.” 

(http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/mxtoc.html ) 

De har hermed ikke så stor kollektiv indflydelse i virksomhederne, når det kommer til deres krav over for 

arbejdsgiverne. Dette øger ledelsens kontrol over organiseringen af arbejdsopgaver og begrænser 

ligeledes arbejdernes involvering i selve problemløsningen.  

Hofstede er enig i dette, da Mexicansk kultur ifølge ham udmærker sig ved (http://www.geert-
hofstede.com/hofstede_mexico.shtml):  

1. en forholdsvis stor magtdistance  

2. en forholdsvis stærk usikkerhedsundvigelse 

3. at være en forholdsvis maskulin kultur 

4. at være præget af en forholdsvis stor grad af kollektivisme 

Den store magtdistance, kombineret med en stærk usikkerhedsundvigelse og en forholdsvis stor grad af 

kollektivisme, medfører også stor ledelseskontrol. Dette skyldes at der her er et behov for mange regler, 

og lederne er oftest meget paternalistiske og autokratiske i deres ledelsesstil. Derudover vil der være en 

tendens til manglende tillid mellem personer, som ikke er en del af hinandens familier eller 

egengrupper, hvilket også kan ses ved nedenstående citat: 
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“Although Mexicans generally hold their families in high esteem, such may not be the case with those 

outside the family web. Eighty percent of those interviewed by the Center for Educational Studies agreed 

that one should be cautious in relations outside the family. The center's analysts linked this low level of 

confidence and trust with a distinction most Mexicans made between their own moral codes and those 

of others. In general, Mexicans feel that they adhere to a much higher moral standard than do their 

neighbors.” 

(http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/mxtoc.html ) 

Dette medfører, at ejerne er mere involverede i ledelsen, og dermed i organiseringen af arbejdsopgaver.  

Denne involvering begrænser ydermere jobfragmenteringen, da ejerne ikke stoler nok på deres 

medarbejdere til at uddelegere alt for mange opgaver. I modsætning til dette øges arbejdsgivernes 

engagement og behov for at beholde medarbejderne dog ikke. Årsagen er at Mexicos økonomi, ifølge 

det danske udenrigsministerium, principielt er markedsbaseret36. 

Oftest medfører et markedsbaseret finansielt system, at arbejdsgiverne hverken er særligt engagerede i 

den enkelte virksomhed og dens medarbejdere, eller særligt afhængige heraf. Denne uafhængighed 

kræver dog, at der finder en stor grad af uddelegering sted, hvilket kræver tillid mellem ejer, ledere og 

medarbejdere. Da der i Mexico ikke er særlig stor tillid mellem mennesker, eller til systemet generelt, 

finder denne uddelegering ikke sted, og dermed er ejerne nødt til at være mere involverede, dog uden 

nødvendigvis at være engagerede i medarbejdernes velbefindende. Imidlertid baseres belønninger her 

stadigvæk, ifølge Whitley, på personlige evalueringer af de arbejdsopgaver, der udføres, hvilket den 

akademiske opdeling af arbejdsmarkedet også medvirker til. Denne arbejdsdeling vil jeg i det følgende 

komme nærmere ind på. 

Engagement i  medarbejdernes velbefindende begrænses derudover af den akademiske opdeling, der, 

som nævn, eksisterer i det mexicanske samfund. Årsagen er, at mange virksomheder ikke er tilfredse 

med de færdigheder, der udvikles i det offentlige uddannelsessystem, og derfor finder kvalificeret 

personale i de private uddannelsesinstitutioner (http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/mxtoc.html). 

Da uddannelsessystemet dermed bliver en blanding af private og offentlige institutioner, skaber det en 

generel hierarkisk forskel i samfundet, som også kommer til udtryk på arbejdsmarkedet37. Som følge 

                                                                 
36 http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaLatinamerika/LandefaktaMexico 
37 Se også OECD Report – Mexico s. 58, 60 og 80 
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deraf øges ydermere adskillelsen mellem arbejdsgivere eller ledere og medarbejdere. Desuden 

producerer det generelt svage uddannelsessystem ikke nødvendigvis færdigheder, som virksomhederne 

kan bruge, da de ikke selv har haft nogen indflydelse på de udviklede færdigheder. 

Den hierarkiske adskillelse mellem forskellige samfundsgrupper understøttes af Hofstedes karakteristik 

af Mexico som en maskulin kultur med forholdsvis stor magtdistance. Samfund med stor magtdistance 

er, som tidligere nævnt, præget af stor ulighed. Og da det i maskuline kulturer handler om at præstere 

for at blive respekteret, vil de der ikke præsterer og gør opmærksom på sig selv, være at finde langt 

nede i hierarkiet. 

4.3 Danske vs. mexicanske institutionelle elementer og arbejdssystemer 

Baseret på de to foregående afsnit opstiller jeg her først en tabel med de henholdsvis danske og 

mexicanske institutionelle elementer, og efterfølgende arbejdssystemernes egenskaber for de to lande. 

Institutionelle elementer Danmark Mexico 

Prioriteringen af 
færdighedsbaserede 
interessegrupper 

Formelt strukturerede og 
færdighedsbaserede 
interessegrupper, der er blevet 
prioriteret over længere tid 

Interessegrupper baseret på 
slægtskab eller venskab. 
Virksomheds- eller 
branchefagforeninger 

Statsstøtte til etableringen af 
interessegrupper 

Statsstøtte til og samarbejde 
med de eksisterende 
interessegrupper 

Manglende statsstøtte til og 
intet samarbejde mellem 
interessegrupper og staten, da 
staten egenrådigt regulerer 
forholdene på arbejdsmarkedet 

Omfangsrigt offentligt 
uddannelsessystem  Ja Nej 

Arbejdsgiveres og fagforeningers 
involvering i 
uddannelsessystemet  

Ja Nej 

Akademisk opdeling af 
arbejdsmarkedet  Nej Ja 

Markedsbaseret eller 
kreditbaseret finansielt system  Kreditbaseret Markedsbaseret 

Tillid til systemet  Ja Nej 

Paternalistisk autoritetsforhold 
    Nej Ja 

Tabel 4.A: Institutionelle elementer i Danmark og Mexico 
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Med udgangspunkt i de institutionelle elementer, som Whitley fremhæver, ser Danmark og Mexico ud 

til at være absolutte modsætninger. Man må derfor formode, at de arbejdssystemer, der udvikler sig i 

de to lande, er vidt forskellige. Man må derfor også formode, at det ville skabe en række problemer at 

overføre organisatoriske processer udviklet i et dansk moderselskab til et datterselskab i Mexico, hvor 

alle, eller hovedparten af medarbejderne , er mexicanere.  

Arbejdssystemernes egenskaber Danmark Mexico 

Jobfragmente ring Lille Lille 

Arbejdernes involvering i 
problemløsningen Stor Begrænset 

Ledelseskontrol over organiseringen 
af arbejdsopgaver Forholdsvis begrænset Forholdsvis stor 

Adskillelse mellem ledere og 
medarbejder Lille Forholdsvis stor 

Arbejdsgivernes engagement i 
arbejdernes velbefindende Forholdsvis engagerede Begrænset 

Belønningsgrundlag Færdigheder Personlige evalueringer af de 
arbejdsopgaver der udføres 

Tabel 4.B: Arbejdssystemers egenskaber i Danmark og Mexico 

På baggrund af ovenstående tabel vil et typisk dansk arbejdssystem, med Whitleys terminologi, være 

enten et Negotiated eller Artisanal arbejdssystem, mens et typisk mexicansk arbejdssystem vil være 

enten et Paternalistisk eller Patriarkalsk arbejdssystem. Dog er der ingen af systemerne, som passer 100 

% ind i de kasser, Whitley har lavet, og det er derfor ikke muligt at komme med en endelig definition. 

Som nævnt ovenfor ser disse forskelle ud til at kunne problematisere etableringen af et dansk udviklet 

arbejdssystem i Mexico.  

Jeg antager, at den type arbejdssystem der etableres i det mexicanske datterselskab især afhænger af 

en ting.  

- Hvorvidt der udstationeres en dansk leder og danske medarbejdere, som skal indgå i 

arbejdsstyrken eller om det mexicanske datterselskab ledes af en lokal med lokale mexicanske 

medarbejdere. 
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Jeg formoder, at de tydeligste nationale forskelle kommer til udtryk og de største problemer opstår, når 

moderselskabet udsender en dansk leder, som skal være med til at opstarte et mexicansk datterselskab 

med mexicanske medarbejdere og implementere virksomhedens globale strategier i dette selskab. Den 

danske leder vil forvente, at medarbejderne selv tager initiativ og involverer sig i problemløsningen, og 

han/hun vil ikke forsøge at kontrollere samtlige arbejdsopgaver. Derimod vil de mexicanske 

medarbejdere forvente at blive kontrolleret, og de vil ikke være vant til at handle selvstændigt og tage 

egne beslutninger, uden at de først er godkendte af en overordnet. 

Samme type problem vil opstå hvis danske medarbejdere udstationeres og skal samarbejde med 

mexicanske medarbejdere, da de danske medarbejdere vil forvente en hvis form for selvstændighed og 

initiativ, som de mexicanske medarbejdere ikke er vant til, og dermed ikke kan leve op til. Hvis lederen i 

dette tilfælde er dansk vil problemet være det samme som ovenfor. Hvis lederen derimod er mexicansk, 

kan det skabe spændinger mellem den mexicanske leder og de danske medarbejdere, da den 

mexicanske leder, baseret på sin nationale baggrund vil lede og fordele, og kontrollere. De danske 

medarbejdere derimod vil selv tage initiativ, og være involverede i problemløsningen og højst 

sandsynligt ikke acceptere at blive holdt under opsyn og udenfor beslutningsprocessen. 

Et sidste  scenarie er en mexicansk leder med mexicanske medarbejdere, med jævnlige besøg af danske 

udsendinge, der kontrollerer, at selskabet lever op til moderselskabets krav, på baggrund af de 

retningslinier, det danske moderselskab har udstedt. Graden af disse retningslinier, og moderselskabets 

vægtning af deres overholdelse kan variere betydeligt. Er retningslinierne meget specifikke med en 

detaljereret beskrivelse af, hvordan virksomheden skal ledes, baseret på danske principper, må den 

mexicanske leder hermed forsøge at få danske principper integreret i en mexicansk virksomhed, som 

ellers er formet af mexicansk kultur og institutioner. Kostova  og Roth (2002:216) benævner dette 

institutionel dualitet.  

4.4 Specialets hypotese 

Dermed er jeg nået frem til de n i problemformuleringen stillede hypotese: 

1. Arbejdssystemerne i mexicanske datterselskaber med danske moderselskaber afhænger af både 

ledernes og medarbejdernes nationaliteter, og dermed institutionelle og kulturelle baggrund, 

herunder: 
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a. Er ledere og medarbejdere i datterselskabet af forskellige nationaliteter vil de 

institutionelle og kulturelle forskelle være tydelige og problematisere etableringen 

af et fælles arbejdssystem, som de alle kan acceptere. 

b. Er ledere og medarbejdere internt i datterselskabet af samme nationalitet, den 

mexicanske, vil de institutionelle og kulturelle forskelle ikke være til stede her, men 

derimod i datterselskabets forhold til moderselskabet. 
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5. Metode 

Formålet med dette afsnit er, at give en begrundelse for de metodologiske overvejelser jeg har gjort 

mig, for at kunne besvare den stillede problemformulering og den dertilhørende hypotese.  

Jeg vil her forklare og begrunde hvilken type empiri jeg vil benytte, og hvordan jeg vil indsamle og 

analysere den. Derudover vil jeg overveje min rolle som forsker, og hvad jeg selv skal være opmærksom 

på i udarbejdelsen af dette speciale, hvor jeg forsøger at finde svar på min problemstilling.  

5.1 Valg af empiri  

For at få be- eller afkræftet de nævnte hypoteser tog jeg kontakt til den danske virksomhed Palsgaard 

A/S, som har hovedkontor i Juelsminde, og derudover blandt andet har en applikations- og 

produktionsafdeling i Mexico. Jeg har i henholdsvis Danmark og Mexico uddelt kvalitative 

spørgeskemaer til medarbejderne i produktionsafdelingen38.  

Jeg har ikke før denne opgave haft kendskab til virksomheden. En nærmere præsentation af den valgte 

virksomhed, og de to afdelinger jeg har valgt at beskæftige mig med  følger i kapitel 6.  

Da det var afgørende for specialets emnevalg, at den valgte virksomhed havde produktion i Mexico, som 

var lig den produktion de havde i Danmark, for at det ville være muligt at lave en egentlig 

sammenligning, var Palsgaard A/S et oplagt firma at arbejde ud fra.  

Min empiri udgøres af spørgeskemaer som produktionsmedarbejdere i de to lande har udfyldt.  

I Danmark var min første kontakt den danske salgschef der sidder med ansvaret for hele den 

Latinamerikanske del af virksomheden. Derudover fik jeg kontakt til produktionschefen, som stod for 

uddelingen af spørgeskemaerne, og indsamlingen af dem der var udfyldt i hånden. Spørgeskemaer der 

var udfyldt elektronisk blev sendt direkte retur til mig. 

I Mexico var min kontakt direktøren, som selv ejer 10 % af den mexicanske virksomhed, og det var op til 

ham at dele spørgeskemaer ud og ligeledes samle dem ind efter de var udfyldt. Jeg regnede med, at 

dette ville øge mine muligheder for at få flest muligt udfyldte spørgeskemaer. Samtidig skulle der 

hermed tages højde for, at det så måske ikke var alle medarbejdere, der ville svare lige ærligt, hvis de 

                                                                 
38 Udformningen af spørgeskemaet kan ses i Bilag 1, gennemgang af de danske respondenters svar kan ses i Bilag 2 
og gennemgang af de mexicanske respondenters svar kan ses i Bilag 3. Derudover vil resultaterne af både de 
danske og mexicanske svar blive opsummeret/gennemgået i kapitel 6. 
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regnede med, at chefen efterfølgende kiggede spørgeskemaerne igennem. Jeg har dog så vidt muligt 

sørget for i spørgeskemaerne ikke at stille spørgsmål om medarbejdernes holdning til chefen, 

ledelsesform og lignende, hvor deres svar kunne skabe problemer. 

En yderligere gennemgang af den konkrete empiri og af virksomheden Palsgaard i henholdsvis Danmark 

og Mexico vil som sagt være at finde i kapitel 6. 

5.2 Det kvalitative spørgeskema  

Generelt er en spørgeskemaundersøgelse en kvantitativ metode, som primært benyttes til at undersøge 

store mængder data på en statistisk måde. Det er dog ikke sådan, jeg har tænkt mig at benytte 

spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaerne som medarbejderne har udfyldt er kvalitative 

spørgeskemaer. Det vil sige, at det er konstruerede spørgsmål med mulighed for uddybelse39. Dermed er 

spørgeskemaerne ikke beregnet til at lave en statistisk, kvantitativ analyse, men skal analyseres ligesom 

var det et interview eller lignende (Kvale, 2003). 

Jeg har valgt en kvalitativ undersøgelsesmetode, da den indflydelse som nationale kulturer og 

institutioner har på arbejdssystemer fokuserer på kvalitative processer, og derfor virker det mest 

relevant ligeledes at benytte en kvalitativ metode. Derudover ville medarbejderne ved en kvantitativ, 

statistisk metode ikke have mulighed for at give udtryk f or bestemte, måske afvigende, kulturelle og 

institutionelle synspunkter, som dermed ville bliver overset. 

Ved at foretage denne form for undersøgelse er det dog ikke muligt som ved interview at observere 

personerne, mens de svarer på spørgsmålene eller at stille mere uddybende spørgsmål, som kunne give 

intervieweren en bedre forståelse af, hvorfor respondenten svarer, som han/hun gør. Der bliver kun 

svaret på de spørgsmål, der stilles i spørgeskemaet. Jeg har dog, som nævnt i afsnit 2.3.1,  af 

ressourcemæssige grunde valgt denne form for undersøgelse, da der på denne måde deltager flere 

personer i undersøgelsen, end hvis jeg skulle ud og lave interviews med hver enkelt. 

En fordel ved denne form for undersøgelse er, at min intonation og mit kropssprog ikke vil påvirke 

respondenterne, og lede dem til at svare det, jeg forventer, da alle respondenter bliver stillet de samme 

spørgsmål . Jeg forventer dermed også at få de mest umiddelbare svar. 

                                                                 
39 Se selve spørgeskemaet i Bilag 1 
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5.3 Databearbejdning  

I kapitel 6 vil jeg gennemgå de resultater, jeg har udledt af de udfyldte spørgeskemaer40. 

Det vigtige i bearbejdningen af spørgeskemaerne er at skabe fokus omkring, hvad der er væsentligt set 

fra respondenternes perspektiv, mere end at finde frem til nogen ”objektiv” sandhed. Det er deres 

unikke meningsdannelse og heraf følgende handling, der er interessant. 

Gennemgangen og vurderingen af spørgeskemaerne og besvarelserne vil hovedsagligt blive foretaget 

ved meningsfortolkning (Kvale, 2003:199-201), da jeg udover det der siges direkte, fortolker 

besvarelserne i forhold til arbejdssystemernes egenskaber. Jeg vælger denne metode, da det er min 

intention at udvikle en bredere fortolkning af arbejdssystemerne ved hjælp af medarbejdernes 

besvarelser (Kvale, 2003:199). I fortolkningen af spørgeskemaerne vil jeg gå systematisk til værks, med 

udgangspunkt i arbejdssystemernes egenskaber, som jeg gennemgik i afsnit 3.3, og ligeledes benyttede i 

afsnit 4.3 til at komme frem til de stereotype arbejdssystemer i Danmark og Mexico. 

De resultater jeg kommer frem til ved hjælp af min fortolkning af spørgeskemaerne, vil blive opstillet i 

en tabel, således at det er muligt at sammenligne Palsgaard A/S og Palsgaard Industri de México. Denne 

sammenligning vil indikere , hvor meget de to afdelinger enten ligner eller adskiller sig fra hinanden, og 

det vil give en indikation af, hvorvidt virksomhedens multinationale aspekt har haft indflydelse på de 

etablerede arbejdssystemer. 

I kapitel 4, hvor jeg kom frem til de stereotype arbejdssystemer i de to lande, tog jeg udgangspunkt i 

landenes institutionelle elementer, med inddragelse af institutionelle perspektiver og kulturelle 

dimensioner og kom derefter frem til de formodede arbejdssystemer.  

 

 

                                                                 
40 Som tidligere nævnt er spørgeskemaet vedlagt i Bilag 1, gennemgangen af de danske besvarelser vedlagt i Bilag 
2, og gennemgangen af de mexicanske besvarelser er vedlagt i Bilag 3 

Institutionelle elementer 

Arbejdssystemernes egenskaber 

Institutionelle perspektiver Kulturelle dimensioner 
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I kapitel 7 starter jeg derimod ud med at kende de eksisterende arbejdssystemers egenskaber, og 

bevæger mig den anden vej, da det jeg vil forsøge at finde frem til, først er de institutionelle elementers 

effekt på disse arbejdssystemer, men også de institutionelle perspektivers og kulturelle dimensioners 

indflydelse. 

 

Jeg vil derfor stille det stereotype arbejdssystem op over for det eksisterende system for de to lande . 

Dermed kan jeg vurdere de eventuelle forskelle og ligheder både mellem de hypotetiske og de faktiske 

arbejdssystemer, men også mellem Palsgaard A/S og Palsgaard Industri de Mexico. Dette vil give mig en 

yderligere indikation af, hvorvidt det multinationale eller globale aspekt har spillet en rolle i etableringen 

af de to arbejdssystemer. Jeg vil dernæst forsøge at redegøre for de institutionelle perspektiver og 

kulturel le dimensioner der har haft indflydelse på de institutionelle elementer og dermed på 

arbejdssystemerne. 

Dette vil jeg gøre ved først at identificere de institutionelle elementer, og efterfølgende gennemgå dem 

en for en, hvor jeg forsøger at redegøre for, hvordan de regulative, normative og kulturelt-kognitive 

perspektiver har haft indflydelse på det enkelte element. Derudover vil jeg gøre rede for de kulturelle 

dimensioner, og den rolle de har spillet. 

5.4 Forskerrollen – indsamling og analyse af data  

En forskers teorier, dataindsamling og eksperimenter er delvis betinget af de sociale fællesskaber, som 

han/hun er en del af og af faglige teorier og dominerende ideologier.  

Arbejdssystemernes egenskaber 

Institutionelle elementer 

Institutionelle perspektiver Kulturelle dimensioner 
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Jeg er bevidst om, at jeg selv kommer fra nogle bestemte kulturelle og institutionelle rammer, og at 

disse selvfølgelig vil påvirke min opfattelse af de forskellige kulturelle og institutionelle elementer. Men 

jeg vil, så vidt det er muligt, forsøge at betragte de to kulturer og institutionelle systemer objektivt, med 

det forbehold, at jeg jo selv er dansker og kommer med dansk kultur og institutionelt system i bagagen. 

Denne tilgang understøttes af  Gullestrup, som udtaler, at kulturanalysen opstår i konfrontationen 

mellem forskerens og informanternes perspektiv(er). Forskerens perspektiv og subjektive holdning er 

derfor en forudsætning for analysen, og dermed ikke noget man så vidt muligt skal eller kan mindske, 

for at opnå den størst mulige grad af videnskabelighed. I stedet må forskeren prøve at indtænke 

betydningen af relationen mellem ham og informanterne i en forståelse af de fremkomne data, da disse 

relationer sætter betingelserne for de data, informanterne ønsker at give forskeren indblik i (Gullestrup, 

1992:116). 
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6. Specialets empiriske grundlag 

Jeg vil i dette kapitel først give en kort introduktion til virksomheden Palsgaard A/S, den danske og den 

mexicanske afdeling. Derefter vil jeg gennemgå spørgeskemaerne, og hvordan jeg på baggrund af 

besvarelserne kan vurdere  arbejdssystemernes egenskaber. Jeg vil dernæst gennemgå de egenskaber og 

fremhæve de resultater, som henholdsvis de danske og mexicanske besvarelser gav udtryk for. Selve 

gennemgangen med eksempler og citater fra spørgeskemaerne findes i Bilag 2 og Bilag 3. 

6.1 Palsgaard A/S41 

Palsgaard A/S er en international virksomhed og organisation, som producerer specialprodukter til 

fødevareindustrien. Markedsføring og distribution af produkter sker globalt via et netværk af 

datterselskaber, joint ventures og agenter. Palsgaard A/S indgår sammen med datterselskaber og andre 

virksomheder i udlandet i den selvejende institution Schou-Fondet, som holder til på godset Palsgaard 

ved Juelsminde. 

6.1.1 Palsgaard Danmark 

Hovedkontoret ligger i Juelsminde, og virksomhedens historie går tilbage til starten af det 20. 

århundrede. Palsgaard A/S har i Danmark omkring 300 medarbejdere , og 95 % af den samlede 

produktion foregår her, hvorefter produkterne eksporteres til de forskellige datterselskaber osv. som 

derefter viderebearbejder dem til det lokale marked.42  

6.1.2 Palsgaard Industri de México 

Palsgaard Industri de México er et datterselskab af Palsgaard A/S, som blev etableret i 1997 med henblik 

på at kunne yde en hurtigere og bedre service over for de latinamerikanske kunder. Virksomheden er et 

green field projekt, og den mexicanske direktør er administrerende direktør og, som nævnt i afsnit 5.1, 

10 % medejer. I Mexico er der, udover de administrative afdelinger, en applikations- og 

produktionsafdeling. Produktionen i Mexico er baseret på videre forarbejdning af produkter fra 

Danmark, der iblandes tilkøbte råvarer. Der benyttes her den samme teknologi og de samme typer 

maskiner som i den danske produktion. Personalet i Mexico har alle lokalt statsborgerskab, og der er 

                                                                 
41 Informationerne i dette afsnit er en kombination af informationer fra virksomhedens hjemmeside, 
http://www.palsgaard.com, og mail- og telefonkorrespondance jeg har haft med henholdsvis den mexicanske 
direktør, den danske produktionschef, og den danske salgschef med ansvar for Latinamerika. 
42 Jeg mener ikke, at det er releva nt for specialet at komme med en yderligere uddybelse af produkterne der 
produceres, eller maskinerne der benyttes i produktionen, da dette efter min opfattelse ikke har indflydelse på de 
arbejdssystemer der etableres. Så længe både produkter og maskiner er forholdsvis sammenlignelige. 
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ikke danskere udstationeret. I opstartsfasen var der dog danskere i Mexico for at introducere de 

mexicanske medarbejdere for maskinerne mm, og 3-4 gange om året er den danske salgschef på besøg i 

Mexico. Derudover er der løbende mexicanske medarbejdere i Danmark til optræning og 

videreuddannelse. 

6.2 Udformningen af spørgeskemaet i forhold til arbejdssystemernes egenskaber  

Spørgsmålene i spørgeskemaet er en blanding af åbne og lukkede spørgsmål. 

Jeg har forsøgt at gøre spørgsmålene så klare og forståelige som muligt, så respondenterne ikke er tvivl 

om, hvad jeg spørger om, og selv kan vurdere, hvor meget de har lyst til at uddybe de enkelte svar. Mit 

håb er selvfølgelig, at de uddyber så meget som muligt, men jeg er også godt klar over, at jeg kan 

risikere, der slet ikke bliver uddybet. 

Jeg har til at starte med givet en kort introduktion af mig selv, min opgave og hvad spørgeskemaet skulle 

bruges til, da nogle måske ville være lidt betænkelige ved at udfylde et spørgeskema på arbejdet.  

Jeg har udformet spørgsmålene i spørgeskemaerne med henblik på at få klarlagt de egenskaber, som 

Whitley fremhæver, se afsnit 3.3.1, som karakterisere de for forskellige arbejdssystemer. 

Spørgsmålene 1-11 har jeg stillet for at få et billede af respondenten, hans eller hendes baggrund og 

forhold til virksomheden. 

Graden af jobfragmentering har jeg forsøgt at finde frem til ved at bede respondenterne komme med en 

nærmere beskrivelse af deres arbejdsopgaver (spm. 12) og ansvarsområder (spm. 21) og svare på, om 

de laver det samme hver dag (spm. 20). Dette vil give en indikation af, hvor ensformigt deres arbejde er, 

hvor mange forskellige ting de laver, om disse ting er splittet op i mindre opgaver, eller om de har ansvar 

for flere sammenhængende arbejdsopgaver. 

Beskrivelserne af arbejdsopgaver og ansvarsområder vil sammen med spørgsmålene om, hvem der giver 

respondenten de daglige opgaver (spm. 17), hvem der godkender disse opgaver (spm. 18), samt 

spørgsmålet om hvorvidt den enkelte medarbejder godt kunne tænke sig mere eller mindre ansvar 

(spm. 22), tegner et billede af , hvor involveret den enkelte medarbejder er i problemløsningen og i 

løsningen af de specifikke arbejdsopgaver. 

Graden af ledelseskontrol har jeg forsøgt at undersøge ved at spørge respondenterne, hvem de 

betragter som deres henholdsvis nærmeste (spm. 14) og øverste (spm. 15) overordnede, hvem der 
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overordnet bestemmer, hvad de skal lave ( spm. 16), hvem der godkender deres arbejdsopgaver, efter 

de er lavet (spm. 18), og hvorvidt de bliver spurgt til råds ang. beslutninger vedrørende virksomheden 

(spm. 24). Dette tilsammen angiver, hvor meget den enkelte medarbejder er involveret i beslutninger på 

et mere organisatorisk plan med hensyn til hvilke arbejdsopgaver, han eller hun skal varetage. Og 

dermed viser det, hvor meget ledelsen egenrådigt kontrollerer, når det kommer til fordelingen af 

arbejdsopgaver. 

Hvor stor adskillelse der er mellem leder og medarbejder kan man få en indikation af, ved at se på, hvem 

der overordnet bestemmer, hvad den enkelte medarbejder skal lave (spm. 16), og hvorvidt den enkelte 

medarbejder bliver spurgt til råds ang. beslutninger i virksomheden (spm. 24), da disse spørgsmål kan 

give en antydning af respondentens opfattelse af sin egen hierarkiske plads i forhold til sine 

overordnede. Spørgsmålene 17 og 18 kan også være med til at vise dette. 

Arbejdsgivernes engagement i medarbejdernes velbefindende har jeg forsøgt at undersøge ved at 

spørge medarbejderne, hvorvidt de bliver spurgt til råds angående beslutninger vedrørende 

virksomheden ( spm. 24), om medarbejderne føler, de lærer nye ting i forbindelse med deres arbejde 

(spm. 26), og om de til tider laver ting uden for arbejdet, som virksomheden har planlagt, og hvad dette 

tilfører samarbejdet (spm. 28). I forbindelse med dette har jeg også spurgt medarbejderne, hvorvidt de 

laver ting sammen uden for arbejdet, som virksomheden ikke har arrangeret ( spm. 29). Dette viser, hvor 

engageret den enkelte respondent selv er i sit arbejde og sine kollegaer, og hvorvidt den enkelte 

respondent vægter et godt forhold til sine kollegaer som vigtigt, for at trives på arbejdspladsen.43  

Grundlaget for belønninger har jeg forsøgt at få klarlagt ved at spørge , hvem der forsyner den enkelte 

medarbejder med arbejdsopgaver (spm. 17), og hvem der godkender disse arbejdsopgaver, når de er 

udført (spm. 18) og hvorvidt de er medlem af en fagforening (spm. 30), og hvorfor/hvorfor ikke (spm. 

31). Det kan være svært at komme frem til en endelig konklusion på dette, men man kunne sige, at hvis 

arbejdsopgaverne altid bliver tildelt og godkendt af en overordnet, og medarbejderen ikke er medlem af 

en fagforening, e ller den fagforening medarbejderen er medlem af, ikke er baseret på færdigheder, vil 

belønningerne blive baseret på en personlig evaluering af de arbejdsopgaver, der bliver udført. Hvis 

medarbejderen derimod selv er med til at tildele og godkende de arbejdsopgaver han eller hun udfører, 

                                                                 
43 Jeg er dog nok her ret præget af den danske opfattelse af, at det er vigtigt at have et godt forhold til sine 
kollegaer for at trives på sin arbejdsplads. Dette skal der selvfølgelig tages højde for i betragtningen af de 
mexicanske spørgeskemaer. 
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og medarbejderen er medlem af en fagforening baseret på færdigheder,  vil belønninger også højst 

sandsynligt være baseret på færdigheder. 

6.2.1 De danske respondenter i Palsgaard A/S44 

På baggrund af de udfyldte spørgeskemaer fra de danske medarbejdere er jeg kommet frem til følgende 

karakteristika for Palsgaard A/S i Danmark: 

- Jeg vurdere r, at produktionsafdelingen i Palsgaard A/S Danmark ikke har en særlig stor grad af 

jobfragmentering. 

- Jeg vurderer, at der er lidt over middel grad af arbejderinvolvering i problemløsningen og 

udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver. 

- Jeg vurderer, at der er delvis ledelseskontrol, men at de enkelte medarbejdere, også helt ned på 

produktionsplan, føler de er involverede i organiseringen af arbejdet, og at det hele ikke 

kontrolleres og styres af ledelsen eller lederne i produktionen. 

- Jeg vurderer, at adskillelsen mellem ledere og medarbejdere er relativt lav, da størstedelen af 

respondenterne ikke giver udtryk for at de føler sig underlegne i forhold til deres overordnede. 

Denne vurdering underbygges af produktionschefens ansvar for ”medarbejdernes trivsel og 

udvikling i jobbet”. 

- Jeg vurderer, at virksomheden er forholdsvis engageret i medarbejdernes velbefindende og at 

de trives på arbejdspladsen . 

- Jeg vurderer at belønninger baseres på både færdigheder og personlige evalueringer. 

6.2.2 De mexicanske respondenter i Palsgaard Industri de México 

På baggrund af de udfyldte spørgeskemaer fra de mexicanske medarbejdere er jeg kommet frem til 

følgende karakteristika for Palsgaard Industri de México: 

- Jeg vurdere r, at Palsgaard Industri de México ikke har en særlig stor grad af jobfragmentering. 

- Jeg vil vurdere, at der er begrænset arbejderinvolvering i problemløsningen og udførelsen af de 

enkelte arbejdsopgaver.  

- Jeg vurderer, at medarbejdernes indflydelse på organiseringen og fordelingen af arbejdet er 

begrænset, og dermed må kontrollen fra ledelsens side være relativt stor. 

                                                                 
44 Selve gennemgangen af spørgeskemaerne findes i Bilag 2 
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- Jeg vurderer, at der er forholdsvis stor adskillelse mellem ledere og medarbejdere. Der er dog 

ingen udtalelser fra nogle af lederne, der hverken underbygger dette eller tyder på det 

modsatte. 

- Jeg vurderer, at virksomheden er forholdsvis engageret i medarbejdernes velbefindende og 

trivsel på arbejdspladsen, og ligeledes engageret i , at de udvikler sig rent personligt. 

- Jeg vurderer, at belønninger hovedsagligt baseres på personlige evalueringer foretaget af 

lederne.  

7. De institutionelle perspektiver og de kulturelle dimensioners indflydelse på 

de etablerede arbejdssystemer 

7.1 Sammenligning af Palsgaard Danmark og Palsgaard Industri de México 

Baseret på vurderingerne jeg kom frem til i afsnit 6.2.1 og 6.2.2 har jeg opstillet resultaterne i 

nedenstående tabel. 

Arbejdssystemernes egenskaber Palsgaard Danmark Palsgaard Industri de México 

Jobfragmentering Lille Lille 

Arbejdernes involvering i 
problemløsningen 

Over middel Begrænset 

Ledelseskontrol over 
organiseringen 

Delvis, men medarbejderne føler 
selv de er involverede 

Relativ stor 

Adskillelse mellem ledere og 
medarbejdere 

Lille Forholdsvis stor 

Arbejdsgivernes engagement i 
medarbejdernes velbefindende 

Forholdsvis engagerede Forholdsvis engagerede 

Belønningsgrundlag Færdigheder Personlige evalueringer af 
arbejdsopgaver foretaget af 
lederne 

Tabel 7.A: Arbejdssystemernes egenskaber i Palsgaard Danmark og Palsgaard Industri de México 

Det er tydeligvis to meget forskellige arbejdssystemer, der eksisterer i de to afdelinger. Dette stemmer 

ikke helt overens med et spørgsmål jeg stillede den danske salgschef med kontakten til Latinamerika 

om, hvorvidt det danske hovedkontor opstiller konkrete retningslinjer for arbejdsgangene, eller om det 

er op til de enkelte datterselskaber. Han svarede således: 
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”Vi stræber efter at integrere vore datterselskaber i koncernen som fuldt gyldige medlemmer af 

organisationen. Dvs. de rutiner og politikker der gælder i Danmark som en selvfølge også gælder på de 

enkelte destinationer. Man kan derfor sige, at dersom tingene foregår på samme måde lokalt som de gør 

i Danmark, bestemmer man selv.” 

Min opfattelse af denne udtalelse i forhold til de resultater jeg kom frem til i ovenstående tabel er 

derfor, at Palsgaard Industri de México lever op til de krav, der stilles af Palsgaard A/S på de fleste  

områder, og derfor vælger de danske medarbejdere, der fra tid til anden udsendes, ikke at blande sig i 

den daglige arbejdsgang og ledernes og medarbejdernes forhold til hinanden i virksomheden. 

Denne forskel mellem de to afdelinger tolker jeg på den måde, at de to landes nationale institutioner og 

kultur har haft indflydelse på de arbejdssystemer, der er blevet etableret. Derudover har den formodede 

virksomhedskultur, som jeg har afgrænset mig fra at analysere, ikke påvirket systemerne. Havde dette 

været tilfældet, ville de to systemer være mere lig. Ydermere viser det også, at globaliseringen i dette 

tilfælde ikke har ført til en standardisering af arbejdssystemerne, snarere tværtimod. Så selvom 

Palsgaard som multinational virksomhed producerer forholdsvis standardiserede produkter, så er 

virksomheden ikke internt standardiseret.  

7.2 Identificering af de institutionelle elementer 

I afsnit 4.3 kom jeg frem til, at de institutionelle elementer, der påvirker arbejdssystemerne i 

henholdsvis Danmark og Mexico står som modsætninger til hinanden, ligesom de stereotype 

arbejdssystemer, der etableres på baggrund af de institutionelle elementer, står i modsætning til 

hinanden. Ovenfor i afsnit 7.1 kom jeg ved hjælp af min empiri frem til de to arbejdssystemer, der 

konkret eksisterer i Palsgaard A/S og Palsgaard Industri de México, og umiddelbart ser disse 

arbejdssystemer også ud til at være meget forskellige . Jeg vurderede derfor, trods det faktum at 

Palsgaard A/S er en multinational virksomhed, at de nationale institutioner og kulturer spiller en stor 

rolle i de nationale organisatoriske strukturer.  

De resultater jeg kom frem til i afsnit 4.3 gælder umiddelbart for to uafhængige virksomheder, mens de 

resultater jeg kom frem til i afsnit 7.1 gælder for et dansk moderselskab og et mexicansk datterselskab. 

Det vil derfor være relevant for min problemstilling at undersøge , hvad der har påvirket udviklingen af 

arbejdssystemerne i de eksisterende virksomheder. 
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Jeg har i de følgende afsnit opstillet henholdsvis det stereotype danske system over for Palsgaard A/S og 

det stereotype mexicanske system over for Palsgaard Industri de Mexico. 

7.2.1 Arbejdssystemet i det stereotype Danmark vs. Palsgaard A/S  

Arbejdssystemernes egenskaber Danmark Palsgaard A/S 

Jobfragmentering Lille Lille 

Arbejdernes involvering i 
problemløsningen 

Stor Over middel 

Ledelseskontrol over organiseringen 
af arbejdsopgaver 

Forholdsvis begrænset Delvis, men medarbejderne føler 
selv de er involverede 

Adskillelse mellem ledere og 
medarbejder 

Lille Lille 

Arbejdsgivernes engagement i 
arbejdernes velbefindende 

Forholdsvis engagerede Forholdsvis engagerede 

Belønningsgrundlag Færdigheder Færdigheder 

Tabel 7.B: Arbejdssystemernes egenskaber i Danmark generelt over for Palsgaard A/S 

Som tabellen viser, er der i det danske tilfælde  ikke store forskelle på det stereotype og det eksisterende 

system, hvis man tager udgangspunkt i de egenskaber, som Whitley fremhævede, og som jeg gennem 

specialet har benyttet mig af. Da moderselskabet er dansk og jeg tidligere i kapitlet kom frem til, at der 

var stor forskel på arbejdssystemerne i moder- og datterselskab, går jeg ud fra, på trods af 

virksomhedens multinationale og globale aspekt, at de institutioner og den kultur der har påvirket 

arbejdssystemet i Palsgaard A/S, overvejende er danske. Jeg vil derfor tage udgangspunkt i de 

institutionelle elementer, som jeg identificerede i afsnit 4.1 som for Danmark var: 

1. Formelt strukturerede og færdighedsbaserede interessegrupper, der er blevet prioriteret over 
længere tid 

2. Statsstøtte til og samarbejde med de eksisterende interessegrupper 

3. Et omfangsrigt offentl igt uddannelsessystem 
4. Arbejdsgiveres og fagforeningers involvering i uddannelsessystemet 

5. Ingen akademisk opdeling af arbejdsmarkedet 
6. Et forholdsvis kreditbaseret finansielt system 

7. Stor tillid til systemet 
8. Intet paternalistisk autoritetsforhold 
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De første to punkter bunder i at fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre interessegrupper med 

et regulativt perspektiv er lovliggjorte, accepterede og respekterede af staten. De er legitimt med til at 

tage beslutninger, der vedrører arbejdsmarkedet især, men også samfundet generelt, og bliver af staten 

betragtet som en gyldig samarbejds- og forhandlingspartner. Denne accept har medført at disse 

interessegrupper også, fra et normativt perspektiv, er accepterede og respekterede i samfundet. Det 

kulturelt-kognitive perspektiv spiller her ind i den forstand, at der i Danmark er en tro på, at din 

fagforening kan hjælpe dig, hvis du får problemer med den virksomhed, hvor du arbejder.  

De kulturelle dimensioner, som jeg redegjorde for i afsnit 4.1 har også indflydelse, idet Danmark som et 

overvejende feminint land vil foretrække at løse konflikter gennem kompromiser og forhandlinger. Den 

lille magtdistance, kombineret med en lav grad af usikkerhedsundvigelse og en stor grad af 

individualisme vil medføre, at fagforeningerne er forholdsvis uafhængige af staten, men samtidig vil 

blive betragtet som forhandlingspartnere på samme niveau som andre forhandlingspartnere til staten. 

Punkterne 3-5 omhandler fra et regulativt perspektiv de rettigheder uddannelsessystemet har, og da 

staten ved hjælp af love prioriterer det danske uddannelsessystem, som en vigtig del af samfundet, og 

lader arbejdsgivere og fagforeninger have legitim indflydelse, fylder det offentlige danske 

uddannelsessystem meget. Derudover, som nævnt i afsnit 3.1.5, er det danske SU-system ligeledes med 

til at give uddannelsessystemet den status, det har, da alle dermed har mulighed for at få en 

uddannelse. Normativt er det offentlige uddannelsessystem respekteret i det danske samfund, og der er 

i de fleste danskeres bevidsthed ikke forskel på, om du får din uddannelse på en offentlig eller privat 

uddannelsesinstitution. Fra et kulturelt-kognitivt perspektiv er danskerne af den overbevisning, at det er 

nødvendigt at få en uddannelse, hvis du ”vil noget” med dit liv, og samtidig tror de fleste også på, at hvis 

du gerne vil have en uddannelse, så er det også muligt. 

Dette hænger sammen med de kulturelle dimensioner, hvor vi i Danmark er individualistiske, 

feministiske og har en lille magtdistance. Danskerne tror på, at alle er lige og har de samme muligheder. 

Samtidig er det vigtigt for den enkelte at opnå noget med sit eget liv, og mange stræber derfor efter at 

få den uddannelse, de drømmer om.  

Det 6. punkt bunder regulativt i de finansielle regler der eksisterer på markedet, for investeringer og 

muligheder for køb og salg og finansiering. Regler som både staten og pengeinstitutterne opstiller, og 

som i Danmark bl.a. begrænser mulighederne for egenkapitalfinansiering. 
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Fra et kulturelt aspekt hænger dette system sammen med, at Danmark er et feminint land med en lille 

magtdistance, som foretrækker forhandlinger, da forhandlinger er den mest almindelige måde for 

långivere og låntagere at kommunikere på.  

De to sidste  punkter hænger fra et regulativt perspektiv sammen med, at der generelt i det danske 

samfund ikke er mange regler, men normativt er der stor tiltro til, at de regler der eksisterer også 

overholdes. Kulturelt-kognitivt er de r i det danske samfund en tro på, at de personer der ikke overholder 

de opstillede regler, vil blive stillet til ansvar for dette, og at det er systemet, der stiller folk til ansvar. 

Der er en normativ holdning til, at man ikke udøver selvtægt. 

Kulturelt set gør den lave grad af usikkerhedsundvigelse det unødvendigt med en masse regler. 

Derudover skaber individualismen og feminismen en stor grad af universalisme og tro på, at alle 

behandles ens. Dette skaber også tilliden til, at systemet vil behandle alle ens og retfærdigt, hvilket 

hænger sammen med den lave magtdistance, som begrænser magtudøvelsen over for andre 

mennesker. 

7.2.2 Arbejdssystemet i det stereotype Mexico vs. Palsgaard Industri de México 

Arbejdssystemernes egenskaber Mexico Palsgaard Industri de México 

Jobfragmentering Lille  Lille 

Arbejdernes involvering i 
problemløsningen Begrænset Begrænset 

Ledelseskontrol over organiseringen 
af arbejdsopgaver Forholdsvis stor Relativ stor 

Adskillelse mellem ledere og 
medarbejder Forholdsvis stor Forholdsvis stor 

Arbejdsgivernes engagement i 
arbejdernes velbefindende Begrænset Forholdsvis engagerede 

Belønningsgrundlag 
Personlige evalueringer af 
de arbejdsopgaver der 
udføres 

Personlige evalueringer af 
arbejdsopgaverne foretaget af 
lederne 

Tabel 7.C: Arbejdssystemernes egenskaber i Mexico generelt over for Palsgaard Industri de Mexico 

Ligesom i det danske tilfælde er der heller ikke i det mexicanske tilfælde store forskelle på det 

stereotype mexicanske arbejdssystem, og det system der er etableret i Palsgaard industri de México. 
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Dette indikerer, at det institutionelle pres fra de lokale omgivelser har været større end presset fra 

moderselskabet.  

Først vurderer jeg, ligesom tidligere, at det multinationale aspekt ikke har haft stor indflydelse på det i 

Mexico etablerede arbejdssystem. Jeg vil derfor også her tage udgangspunkt i de institutionelle 

elementer jeg identificerede i afsnit 4.2 som var: 

1. Interessegrupper baseret på slægtskab eller venskab. Virksomheds- eller branche fagforeninger. 

2. Manglende statsstøtte til og intet samarbejde mellem interessegrupper og staten, da staten 

egenrådigt regulerer forholdene på arbejdsmarkedet. 

3. Intet omfangsrigt offentligt uddannelsessystem, hvor fagforeninger og arbejdsgivere er 

involverede. 

4. Forholdsvis akademisk opdeling af arbejdsmarkedet. 

5. Markedsbaseret finansielt system. 

6. Begrænset tillid til systemet. 

7. Paternalistiske autoritetsforhold 

De første to punkter er baseret på, at fagforeninger og andre interessegrupper med et regulativt 

perspektiv ikke er legitimiserede og accepterede i det mexicanske samfund, og ikke har mange 

rettigheder i forhold til f.eks. staten. De er tværtimod regulativt frataget disse rettigheder. Normativt 

bliver de derfor heller ikke respekterede og accepterede af befolkningen og kulturelt-kognitivt bliver de 

ikke betragtet som en fast bestanddel af samfundet. Tværtimod er det formodentlig en kognitiv 

opfattelse, at fagforeninger i de fleste tilfælde ikke tjener noget formål. 

Ved inddragelse af de kulturelle dimensioner, som jeg redegjorde for i afsnit 4.2, giver den kollektive 

dimension også udtryk for, at interessegrupper i stedet baseres på slægtskab og venskab. Den maskuline 

dimension og den forholdsvis store magtdistance medfører, at man stoler på sig selv og sin egengruppe, 

men ikke på forskellige foreninger, og hvad de kan gøre. 

Punkterne 3-4 bunder i, at der i Mexico, fra et regulati vt synspunkt, ikke er mange love der skaber 

muligheder for, at alle befolkningsgrupper kan få en uddannelse. Eller de love der er blevet skabt inden 

for de seneste par år, endnu ikke er slået igennem på arbejdsmarkedet. Derudover bliver der ikke 

regulativt bevilget de penge, der reelt er behov for, for at få systemet til at ”løbe rundt”. Ydermere er 

det kun staten , der legitimt har indflydelse på uddannelsessystemet, og arbejdsgivere og fagforeninger 

er udelukkede. Fra et normativt synspunkt er der blandede indstillinger til uddannelsessystemet. Eller 
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det vil sige, det offentlige uddannelsessystem bliver ikke af mange betragtet som velfungerende. For de 

fattige befolkningsgrupper, for hvem det nu er muligt at få en grunduddannelse, bliver det ikke af alle 

betragtet som nødvendigt, da deres kulturelt-kognitive opfattelse er, at de alligevel aldrig kan ”blive til 

noget”. Den øvre middelklasse og de rige befolkningsgrupper sætter deres børn i det private 

uddannelsessystem, som er velfungerende, og som kulturelt-kognitivt er velanset af arbejdsmarkedet. 

Blandt de kulturelle dimensioner fører den maskuline dimension og den forholdsvis store magtdistance 

også til stor ulighed, og dermed forskellige udannelsesmuligheder. Den kollektive dimension medfører 

en stor grad af partikularisme, og en opfattelse af at det er i orden at forskellige mennesker har 

forskellige rettigheder og muligheder. 

Punkt 5 er baseret på de muligheder, der er for køb og salg og finansiering, hvilket regulerer 

markedsforholdene. Derudover hænger det sammen med, at Mexicos økonomi er tæt forbundet med 

USA’s, som også er markedsbaseret. Normativt vil landet gerne økonomisk være med som en spiller på 

verdensplan og de forsøger dermed at ligne USA. Dog er der stadig i Mexico en del statsejede 

virksomheder, og staten har derfor stadig mulighed for at blande sig hvad der sker på markedet.  

Kulturelt hænger dette system sammen med, at Mexico er et maskulint land med en forholdsvis stor 

magtdistance, og dermed er penge og materielle goder vigtige.  

De to sidste punkter omhandler det, at der i det mexicanske samfund eksisterer regler for næsten alt, 

for at fortælle befolkningen hvad der er legitimt og ikke. Normativt er der dog ikke en holdning til, at alle 

disse regler skal overholdes, eller en tro på, at andre personer overholder dem. Staten udfylder 

forældrerollen over for borgerne, som ligesom børn, skal se hvor langt de kan gå, og hvor mange regler 

de kan bryde, før det får konsekvenser. At bryde nogle af reglerne betragtes derfor heller ikke 

nødvendigvis som moralsk forkert. Kulturelt-kognitivt er der dog ikke tillid til, at det er de rette, der 

bliver stillet til ansvar, eller at straffen for at overskride reglerne er rimelig, eller at dem der eventuelt er 

uskyldige får den hjælp, de skal have. 

Den høje grad af usikkerhedsundvigelse skaber et behov for alle disse regler, da de alligevel skaber en 

følelse af stabilitet og faste rammer. Dog medfører kollektivismen og maskuliniteten en stor grad af 

partikularisme, hvilket øger mistilliden til systemet. Dette hænger sammen med den forholdsvis store 

magtdistance, som øger uligheden i samfundet og magtudøvelsen over for andre mennesker. 
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Det eneste sted hvor det stereotype mexicanske arbejdssystem adskilte sig væsentligt fra 

arbejdssystemet i Palsgard Industri de México var, hvorvidt arbejdsgiveren var engageret i 

medarbejderne. Jeg baserede hovedsagligt dette på spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden 

arrangerede fælles ting uden for arbejdet. Jeg formodede i udformningen af spørgeskemaet, at det ikke 

var almen praksis i mexicanske virksomheder.  Er dette en korrekt antagelse, må man gå ud fra, at 

virksomhedens multinationale aspekt her har spillet ind. Eftersom der jævnligt er både danskere i 

Mexico, for at kontrollere og oplære nye medarbejdere, og der jævnligt e r mexicanske medarbejdere i 

Danmark for at blive oplært eller videreuddannet, kan de danske medarbejdere og ledere have haft 

indflydelse på denne proces. Ligeledes er den mexicanske direktør oprindeligt blevet oplært af danske 

medarbejdere, og han har være t under uddannelse på den danske fabrik i Juelsminde, og har måske 

derfra valgt at videreføre nogle ting til den mexicanske virksomhed. Dette er ikke noget, jeg har 

mulighed for at undersøge nærmere, men vil forblive formodninger fra min side. 

7.3 Afsluttende betragtninger 

Ovenfor har jeg forsøgt at redegøre for de mere eller mindre konkrete institutionelle perspektiver og 

kulturelle dimensioner, som har haft indflydelse på de institutionelle elementer og efterfølgende på 

arbejdssystemerne i Palsgaard A/S og Palsgaard Industri de México. Da de hypotetiske og de 

eksisterende arbejdssystemer ikke adskilte sig særlig meget, og dermed adskilte de to eksisterende 

arbejdssystemer sig en del, har jeg vurderet, at det ikke var relevant at lave en grundigere analyse af de 

to eksisterende arbejdssystemer, da jeg i kapitel 4 netop analyserede mig frem til de hypotetiske 

arbejdssystemer. 
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8. Konklusion 

I løbet af dette speciale er jeg ved hjælp af en kombination af de tre teoretiske afsnit, henholdsvis 

institutionel teori, kulturteori og arbejdssystemer, kommet frem til nogle hypotetiske egenskaber for 

stereotype arbejdssystemer i henholdsvis Danmark og Mexico. Disse arbejdssystemer gælder 

umiddelbart for arbejdssystemerne i nationalt afgrænsede virksomheder. Både de to l andes 

institutionelle elementer og stereotype arbejdssystemer er mere eller mindre modsætninger, og jeg 

formodede derfor, at etableringen af arbejdssystemer i en multinational virksomhed, med moderselskab 

i Danmark og datterselskab i Mexico, ikke var probl emfrit. 

På baggrund af de besvarede spørgeskemaer kom jeg frem til de eksisterende arbejdssystemer i de to 

virksomheder. Ved at stille disse to arbejdssystemer op over for hinanden, på samme måde som jeg 

havde gjort med de hypotetiske, var det tydeligt at de to arbejdssystemer ikke lignede hinanden. Jeg må 

derfor konkludere, at globaliseringen ikke har ført til etableringen af et standardiseret arbejdssystem på 

tværs af de nationale grænser.  

Efterfølgende sammenlignede jeg de stereotype arbejdssystemer med de eksisterende, for at fastslå 

hvorvidt disse lignede eller adskilte sig fra hinanden, for dermed at kunne gøre rede for de nationale 

institutionelle og kulturelle påvirkninger. I begge tilfælde viste det sig, at de eksisterende 

arbejdssystemer på de fleste punkter afspejlede de stereotype. I det danske tilfælde vil jeg mene, at det 

er meget naturligt, da den multinationale virksomheden er dansk, og arbejdssystemet dermed afspejler 

danske institutioner og dansk kultur. I det mexicanske tilfælde kunne arbejdssystemet have varieret 

mellem at ligne det danske, ligne det stereotype mexicanske, eller være en mellemting mellem de to. 

Det viste sig, at det lignede det stereotype mexicanske forholdsvis meget, og jeg kan derfor konkludere, 

at virksomhedens eventuelt globale eller multinationale politikker i høj grad er blevet påvirket af 

nationale institutioner og national kultur i Mexico.  

Med hensyn til den opførte hypotese og de dertilhørende underhypoteser kan jeg i dette tilfælde 

hverken endeligt verificere eller falsificere disse. Det gælder for denne virksomhed, at både direktøren 

og samtlige medarbejdere i det mexicanske datterselskab, er mexicanske af nationalitet. Jeg kan 

formode, at dette har haft indflydelse på det etablerede arbejdssystem på den måde, at 

arbejdssystemet er baseret på mexicanske institutioner og mexicansk kultur. Men da jeg ikke har 

undersøgt et datterselskab i Mexico med enten en dansk direktør eller danske medarbejdere, er det ikke 
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muligt at komme med en endelig verificering. Jeg kan kun  fremlægge, hvad der gælder for den konkrete 

virksomhed Palsgaard Industri de México.  
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Bilag 1 

Spørgeskema  

Dette spørgeskema skal bruges i mit speciale, som jeg er ved at skrive på Copenhagen Business School, 
hvor jeg undersøger forskellene og lighederne mellem arbejdssystemer i henholdsvis Danmark og 
Mexico, og jeg håber at du vil være behj ælpelig med at besvare spørgeskemaet. Besvarelsen vil være 
anonym og vil ikke blive vist til andre eller brugt til andre formål end mit speciale. Det optimale for mig 
vil selvfølgelig være, at du svarer så ærligt som muligt de steder, hvor det er en vurdering det drejer sig 
om og ligeledes at du så vidt muligt uddyber de steder, hvor der er mulighed for det. På forhånd tak for 
hjælpen. 
Line Holm Hansen 

1) Køn (Sæt kryds): Mand __________      Kvinde__________  

2) Alder (Antal år) __________ 

3) Hvad er din højeste fæ rdiggjorte  uddannelse (Sæt kryds): 

________Folkeskole 

________Studentereksamen, i så fald hvilken (Gymnasium, HHX, HTX, mm.)_______________________ 

________Faglært/teknisk skole, i så fald hvad________________________________________________ 

________Kortere videregående uddannelse, i så fald hvad______________________________________ 

________Mellemlang videregående uddannelse, i så fald hvad__________________________________ 

________Lang videregående uddannelse, i så fald hvad________________________________________ 

________Andet, i så fald hvad ____________________________________________________________ 

 

4) Hvor mange timer arbejder du for Palsgaard om ugen?___________ 

5) Hvordan aflønnes du (Sæt kryds)? Månedsløn____________     Timeløn ____________ 

6) Hvor længe  har du arbejdet for Palsgaard (Antal år eller måneder)? ____ år _____ måneder 

7) Hvad er din stilling i virksomheden (Stillingsbetegnelse)?________________________________ 

8) Har du altid haft samme stilling som nu (Sæt kryds)? Ja_______   Nej_______ 

Har du svaret ja til ovenstående kan du springe direkte til spørgsmål 12 



9) Hvis ikke, hvilke(n) stilling(er) har du haft før (Stillingsbetegnelse)? 
 
 ______________________________________________________________________________ 

10) Hvor længe har du været i den stilling du er i nu? _______år  _______måneder 

11) Hvorfor har du skiftet stilling? ______________________________________________________ 
    
 ______________________________________________________________________________ 
    
______________________________________________________________________________ 

12) Kan du give en nærmere beskrivelse af det job du udfører, arbejdsopgaver, ansvarsområder 
mm.? 
 ______________________________________________________________________________ 
     
______________________________________________________________________________  
     
 ______________________________________________________________________________ 
    
______________________________________________________________________________ 

13) Hvem har lært dig op (Stillingsbetegnelse)? _________________________________ 
    
 ______________________________________________________________________________ 

14) Hvem er din nærmeste overordnede (Stillingsbetegnelse)?____________________ 
    
______________________________________________________________________________ 

15) Hvem er din øverste chef (Stillingsbetegnelse)? _____________________________ 
    
______________________________________________________________________________ 

16) Hvem bestemmer hvad du overordnet skal lave? 
- Er det noget der er fastlagt fra ledelsens side(Sæt kryds)? Ja_____   Nej_____  Ved ikke_______ 
- Er det noget din nærmeste overordnede beslutter (Sæt kryds)?  
Ja______  Nej_______  Ved ikke_______ 
- Er det noget du i fællesskab med din nærmeste overordnede beslutter (Sæt kryds)? 
Ja______  Nej_______  Ved ikke_______ 
    
- Andet ________________________________________________________________________ 



17) Hvem giver dig opgaver fra dag til dag (Stillingsbetegnelse)? _____________________________ 
    
______________________________________________________________________________ 

18) Hvem godkender det, når du har udført en opgave (Stillingsbetegnelse)? ___________________ 
    
______________________________________________________________________________ 

19) Hvem henvender du dig til hvis du har spørgsmål  (Evt. navn og stillingsbetegnelse)? __________ 
   
______________________________________________________________________________ 

20) Laver du det samme hver dag (Sæt kryds)? Ja______  Nej______  Ved ikke_______ 

21) Hvad har du ansvar for i dit job? ___________________________________________________ 
    
______________________________________________________________________________ 
   
_____________________________________________________________________________ 

22) Ville du gerne have mere eller mindre ansvar (Sæt kryds)? 
   
Meget mere_____    Mere_____    Det samme_____    Mindre_____    Meget mindre ______ 

23) Har I jobrotation (Sæt kryds)? Ja_____    Nej ______ 
- Hvis nej, kunne du godt tænke dig det (Sæt kryds)? Ja______   Nej_______ 
   
- Hvorfor/Hvorfor ikke? _________________________________________________________ 
   
_____________________________________________________________________________ 
   
_____________________________________________________________________________  

24) Bliver du spurgt til råds når der skal tages beslutninger angående virksomheden og det arbejde 
der udføres (Sæt kryds)? Ja______  Nej______  Ved ikke______ 
   
- Hvis ja, så f.eks. hvornår? _______________________________________________________ 
   
_____________________________________________________________________________ 

25) Har du mulighed for på sigt at avancere og få et andet arbejde her i virksomheden  (Sæt kryds)? 
Ja_______  Nej_______  Ved ikke _______ 
 
- Er du interesseret i dette (Sæt kryds)? Ja_______  Nej_______  Ved ikke_______ 



 
- Hvorfor/Hvorfor ikke? __________________________________________________________ 
   
______________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________ 

26) Lærer du løbende nye ting i forbindelse med dit arbejde (Sæt kryds)?  
Ja_______  Nej_______  Ved ikke _______ 

27) Hvordan opfatter du dine kollegaers og dit forhold (Skriv tal på ca. hvor mange af dine 
nærmeste kollegaer, evt. i samme afdeling, du har nedenstående forhold til)?  
______Som kollegaer, vi snakker ikke meget sammen på arbejdet og slet ikke uden for arb. 
______Som kollegaer, vi snakker sammen på arbejdet, men ikke uden for. 
______Som gode kollegaer, vi snakker meget sammen på arbejdet og lidt uden for 
______Som kollegaer og venner, vi snakker både sammen på arbejdet og udenfor 
______Mere som venner end kollegaer, vi er også meget sammen uden for arbejdet 

28) Laver I nogle gange ting sammen uden for arbejdet som virksomheden har arrangeret (Sæt 
kryds)? Ja______  Nej______  Ved ikke _______ 
 
- Hvis ja, f.eks. hvad?_____________________________________________________________ 
   
______________________________________________________________________________ 
   
- Hvis ja, hvordan påvirker det dit daglige arbejde og jeres samarbejde? ___________________ 
    
 ______________________________________________________________________________ 

29) Laver I nogle gange ting sammen uden for arbejdet som I selv har arrangeret (Sæt kryds)?  
Ja______  Nej______  Ved ikke_______ 
   
- Hvis ja, f.eks. hvad?_____________________________________________________________ 
   
______________________________________________________________________________ 
 
- Hvis ja, hvordan påvirker det dit daglige arbejde og jeres samarbejde? ___________________ 
    
 ______________________________________________________________________________ 

30) Er du medlem af en fagforening (Sæt kryds)? Ja______  Nej______  Ved ikke _______ 



31) Hvorf or/Hvorfor ikke? ____________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________ 

32) Hvis ja, hvad kan din fagforening hjælpe dig med? _____________________________________ 
   
______________________________________________________________________________ 

 



Bilag 2 

De danske respondenter i Palsgaard A/S 
Jeg har i alt fået 22 besvarelser retur fra Palsgaard A/S i Danmark. Ud af de 22 besvarelser kommer 16 

fra forskellige former for produktionsmedarbejdere såsom procesteknologer, operatører, 

procesoperatører, driftsoperatører og produktionsmedarbejdere. Respondenterne af disse 16 

besvarelser har forskellige uddannelsesniveauer. 4 af dem har folkeskole som højeste færdiggjorte 

uddannelse, 1 har en kortere videregående uddannelse som procesteknolog, og de resterende 11 er 

faglærte inden for forskellige områder. De resterende 6 besvarelser kommer fra forskellige 

mellemledere såsom produktionschef, produktionsplanlægger, arbejdsleder, vedligeholdelseschef, 

lagerchef og fabrikschef. Disse har alle en kortere, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Jeg 

har valgt at sortere de sidste 6 respondenters besvarelser fra i de fleste tilfælde, da de alle har en eller 

anden form for lederstilling, og det må formodes, at de derfor ikke giver udtryk for de samme 

opfattelser som produktionsmedarbejderne.  

Nedenfor vil jeg punkt for punkt gennemgå arbejdssystemernes 6 egenskaber, som Whitley fremhæver, 

og hvordan disse kommer til udtryk i de besvarede spørgeskemaer. Jeg vil fremhæve citater fra 

forskellige spørgeskemaer, som er karakteristiske for det samlede antal spørgeskemaer. 

Jobfragmentering 
Jeg tager udgangspunkt i de 16 besvarelser, jeg har modtaget fra de forskellige 

produktionsmedarbejdere, da disse må formodes at være nederst i hierarkiet i produktionen. De må 

dermed formodes at have mindst ansvar, og således ville det være dem, der var udsat for den største 

grad af simplificering og specialisering af arbejdsopgaver. 

Ud af disse 16 er der 5, der svarer ja til, at de laver det samme hver dag, og 11 der svarer nej. Ved 

spørgsmålene om de arbejdsopgaver respondenterne udfører og hvilke ansvarsområder de har, er der 3 

ud af de 16 respondenter, der ikke lister flere arbejdsopgaver.  

Eksempel på en besvarelse: 

Spm. 12: ”Kører med delvist automatisk procesanlæg” 

Spm. 21: ”At følge de recepter og de driftsanvisninger der er for produkterne og anlægget”  

Disse 3 svarede også alle ”ja” til, at de laver det samme hver dag. 

De resterende 13 respondenter lister flere arbejdsopgaver og ansvarsområder. 

Eksempel på en besvarelse: 



Spm. 12: ”Blander råvarer, overvågning af procesanlæg, udtapning og pakning af færdigvarer, samt 

omstilling af procesanlæg. Rengøring på og omkring procesanlæg, samt vedligeholdelse.” 

Spm. 21: ”Samme som punkt 12” 

Spm. 12: ”Overvågning af anlæg, indvejning af råvare, modtage råvare fra tankbil” 

Spm. 21: ”At overvåge at anlægget kører godt, at det produkt der bliver lavet er ok, at der er rent” 

Jeg vil på baggrund af ovenstående vurdere, at produktionsafdelingen i Palsgaard A/S Danmark ikke har 

en særlig stor grad af jobfragmentering. 

Arbejderinvolvering 
Jeg vil her tage udgangspunkt i de samme 16 besvarelser som ovenfor. 

Til spørgsmålet om hvem der giver respondenten opgaver fra dag til dag, er der 7 der svarer en 

overordnet uden at nævne andet. 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 17: ”Formand” 

Spm. 17: ”Værkfører” 

Der er 8, der giver flere svar, inklusive både en overordnet og respondenten selv. 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 17: ”Formanden, planlægning, mig selv” 

Spm. 17: ”Vi følger ugeplan og/eller opgaver på eget initiativ eller opgaver fra formand + diverse” 

Spm. 17: ”Arbejdsleder. Men for det meste får vi en ugeplan, så planlægger vi det sammen 

(kollegaerne)” 

Og så er der én respondent, der svarer: ”Vi følger ugeplanen” 

Ved spørgsmålet om hvem der godkender en udført arbejdsopgave er der 8 der svarer en overordnet 

uden at nævne andet. 

Eksempel på besvarelse: 

Spm. 18: ”Formand” 

Der er 6, der svarer enten kun dem selv, eller dem selv sammen med en overordnet: 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 18: ”Mig selv” 

Spm. 18: ”Min chef, jeg selv eller andre, som er med til at udføre opgaven, men ikke alle opgaver bliver 

godkendt” 

De sidste 2 respondenter svarer ”ingen”, hvoraf den ene uddyber med: ”Men skulle der være fejl, 



kontaktes vi af formand” 

Jeg formoder her, at de to respondenter der svarer ”ingen” mener, at det er dem selv, der godkender de 

opgaver de udfører, men at der bare ikke kommer en overordnet og overvåger det. 

Det sidste spørgsmål jeg her synes kunne være interessant at betragte, er hvorvidt respondenten godt 

kunne tænke sig mere eller mindre ansvar. Dette siger noget om, hvor meget respondenten selv føler, at 

han eller hun er involveret og har ansvar. Ud af de 16 er der 8 der svarer, at de gerne vil have det samme 

ansvar, som de allerede har, 5 der gerne vil have mere ansvar, og 3 der gerne vil have meget mere 

ansvar. 3 af dem der gerne vil have mere ansvar, var også nogle af dem der svarede, at de fik opgaver fra 

overordnede, og at disse opgaver også blev godkendt af overordnede. De sidste 2 der gerne vil have 

mere ansvar, svarede henholdsvis planlægning, dem selv eller ingen til spørgsmål 17 og 18. De 3 der 

gerne vil have meget mere ansvar, svarede alle 3 ”Formand” til både spørgsmål 17 og 18.  

Jeg udleder dermed, at de fleste af de 8 der gerne vil have enten mere  eller meget mere ansvar er dem, 

der ikke selv føler, de har meget ansvar mht. de daglige arbejdsopgaver. 

Så på baggrund af ovenstående vurderer jeg, at der er lidt over middel grad af arbejderinvolvering i 

problemløsningen og udførelsen af de enkelte arbe jdsopgaver. 

Ledelseskontrol 

Graden af ledelseskontrol udtrykkes som nævnt også i, hvor stor indflydelse medarbejderne har på 

fordelingen og organiseringen af arbejdsopgaver. Dette svarer medarbejderne på i spørgsmål 16. Men 

for at kunne bruge dette til noget, har det været nødvendigt først at få klarlagt, hvem respondenterne 

betragter som henholdsvis deres nærmeste og øverste chef.  

De svarer alle, at deres nærmeste chef er enten ”Formand” eller ”Arbejdsleder”. Hvad der er værd at 

bemærke er deres svar, når det kommer til, hvem der er deres øverste chef. Her svarer halvdelen 

”Produktionschef”, og den anden halvdel svarer ”Fabrikschef”. Men jeg ville umiddelbart mene , at deres 

øverste chef er den administrerende direktør. Produktionschefen selv svarer på begge spørgsmål med 

”Produktionsdirektøren”, som altså både nærmeste og øverste overordnede, men skriver dog i parentes: 

”han refererer dog til vores adm. Direktør, som dermed nok også er min øverste chef”. Fabrikschefen 

henviser også til produktionsdirektøren som den nærmeste chef, og han henviser, som den eneste, til 

den administrerende direktør som øverste chef.  

Jeg synes, dette er værd at bemærke, da det giver udtryk for, at næsten samtlige medarbejdere i den 

daglige gang ikke overvejer, at de er en del af  en større virksomhed, som går ud over produktionen, eller 



måske ikke overvejer, at de på nogen måde står til ansvar over for den administrerende direktør. Jeg 

tolker dette, som om ledelsen ikke blander sig i organiseringen af arbejdsopgaver. 

I spørgsmål 16 gav jeg tre forskellige muligheder for afkrydsning af, hvem der overordnet bestemmer, 

hvad den enkelte respondent skal lave.  

8 af produktionsmedarbejderne har afkrydset både ledelsen, den nærmeste overordnede og dem selv.  

3 har krydset af i ”ja” ved den nærmeste overordnede og dem selv i fællesskab med den overordnede, 

og ”nej” ved ledelsen. 

1 mener det er respondenten selv, i fællesskab med den overordnede, og har krydset af i ”nej” ved både 

ledelse og nærmeste overordnede for sig selv. 

3 mener det er den øverste ledelse og den nærmeste overordnede, men har ikke krydset noget af ud for 

dem selv i selskab med den nærmeste overordnede. 

1 har krydset af i ”ja” ved ledelsen og har ikke krydset af andre steder. 

De fleste (12) produktionsmedarbejdere mener derfor tilsyneladende, at de selv har indflydelse på, 

hvilke arbejdsopgaver de udfører. 

Ifølge spørgsmål 18, som jeg gennemgik ovenfor under Arbejderinvolvering, vurderer jeg, at halvdelen 

mente , det var en overordnet, der skulle godkende de udførte arbejdsopgaver, og halvdelen mente, de 

selv var med til at godkende dem. Her skal det dog også bemærkes, at alle mellemlederne giver udtryk 

for, at de selv er med til at godkende de udførte arbejdsopgaver, eller helt og holdent selv godkender 

dem. 

Eksempel på besvarelse: 

Spm. 18: ”Forskellige direktører eller afdelingsledere afhængigt af emnet. Ofte ingen egentlig 

godkendelse – dvs. mig selv.” 

Det sidste spørgsmål jeg vil fremhæve er nr. 24, om hvorvidt respondenterne bliver spurgt til råds. 12 af 

de adspurgte svarer ”ja”, og jeg har bedt dem uddybe disse svar. 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 24: ”Ved ændringer og ombygninger af anlægget som jeg er tilknyttet” 

Spm. 24: ”Arbejder der udføres: Omlægning af produktion, skal den udsættes eller fremskyndes, hvornår 

er en produktion færdig” 

4 af de adspurgte svarer ”nej” 



På baggrund af ovenstående vurderer jeg derfor, at der er delvis ledelseskontrol, men at de enkelte 

medarbejdere, også helt ned på produktionsplan, føler de er involverede i organiseringen af arbejdet, og 

at det hele ikke kontrolleres og styres af ledelsen eller lederne i produktionen. 

Adskillelse mellem ledere og medarbejdere 

Spørgsmål 16 gennemgik jeg ovenfor under Ledelseskontrol, og kom der frem til, at 12 af 

produktionsmedarbejderne selv mener, de har indflydelse på, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. 

Spørgsmål 17 og 18 gennemgik jeg i under Arbejderinvolvering, og kom der frem, til at halvdelen 

inkluderer dem selv, når de skal svare på, hvem der giver dem opgaver fra dag til dag, og ligeledes 

halvdelen skriver på den ene eller anden måde, at det er dem selv, der godkender de arbejdsopgaver de 

udfører. 

Vedrørende spørgsmål 24 kom jeg under Ledelseskontrol frem til, at 12 medarbejdere mener, de bliver 

spurgt til råds angående beslutninger vedrørende virksomheden. 

Jeg vurderer derfor, at adskillelsen mellem ledere og medarbejdere er relativt lav, da størstedelen af 

respondenterne ikke giver udtryk for, at de føler sig underlegne i forhold til deres overordnede. 

Derudover svarer produktionschefen, blandt andet i spørgsmål 21 vedrørende hans ansvarsområder, at 

han har ansvar for ”medarbejdernes trivsel og udvikling i jobbet”, hvilket jeg tolker, som om han ikke 

føler sig hævet over dem, bare fordi han er chef. 

Arbejdsgivers engagement 
Også her mener jeg, at spørgsmål 24, se gennemgang under Ledelseskontrol, om medarbejderne bliver 

spurgt til råds, spiller en rolle, da de 12 der svarer, at de bliver spurgt til råds, viser arbejdsgiverens og 

ledelsens interesse i medarbejderne. Sammenholdt med produktionschefens svar i spørgsmål 21, se 

Adskillelse mellem ledere og medarbejdere ovenfor, hvor ”medarbejdernes trivsel og udvikling i jobbet” 

rent faktisk bliver betragtet som et ansvarsområde, viser dette bestemt arbejdsgiverens engagement. 

Derudover uddyber produktionschefen også i spørgsmål 25, hvorfor han godt kunne tænke sig at 

avancere inden for virksomheden og skriver blandt andet: ”Personaleansvar er i mine øjne et yderst 

spændende element, som jeg gerne vil arbejde (endnu) mere med.” Hvilket jeg ligeledes mener, giver 

udtryk for, at medarbejderne er vigtige. 

På spørgsmål 26 om hvorvidt respondenten løbende lærer nye ting i forbindelsen med arbejdet, svarer 

14 ”ja”, mens 2 svarer ”nej”. Medarbejderne giver her selv udtryk for, at de har lyst til at lære nye ting, 

for var de ikke interesserede i dette, ville de heller ikke føle, at de lærte noget. De to der svarer nej til 



dette, svarer også begge nej til spørgsmål 25, om de har mulighed for at avancere inden for 

virksomheden, og om de har lyst til dette. Jeg tolker derfor ”ja”-svarene som om virksomheden gør en 

indsats, for at medarbejderne skal lære nyt, udvikle sig, og trives på arbejdspladsen. 

Spørgsmål 28 om hvorvidt medarbejderne laver ting sammen uden for arbejdet, arrangeret af 

virksomheden, svarer 13 ”ja” til, og jeg bad dem uddybe, hvornår og hvordan det påvirker det daglige 

arbejde. 

Eksempler på besvarelser: 

Spørgsmål 28: ”Julefrokost, fisketure, skydebane” – ”Nogle knyttes tættere sammen, andre ikke” 

Spm. 28:: ”Vinsmagning, fester mm” – ”Jeg er selvfølgelig glad for at være sammen med kollegaer uden 

for arbejde, men tro r ikke det påvirker mit arbejde” 

De 3 der svarer ”nej” til dette spørgsmål , svarer også alle 3 ”nej” til spørgsmål 29 om hvorvidt de laver 

ting sammen, som de selv arrangerer – og jeg må derfor formode, at dem der svarer nej, selv vælger, at 

de ikke vil deltage i de fællesarrangementer, virksomheden planlægger. 

På baggrund af ovenstående vurderer jeg således, at virksomheden er forholdsvis engageret i 

medarbejdernes velbefindende, og at de trives på arbejdspladsen, og jeg vurderer dermed også at 

virksomheden gør en indsats for at holde fast på sine medarbejdere. 

Grundlag for belønninger 
Spørgsmål 17 og 18 vedrørende tildeling og godkendelse af arbejdsopgaver gennemgik jeg under 

Arbejderinvolvering, og kom her frem til , at ca. halvdelen svarede, at det er en overordnet, der tildeler 

og godkender, og ca. halvdelen svarer, at de selv er med til at tildele og godkende. Så på baggrund af 

dette kan det være svært at bedømme belønningsgrundlaget, da jeg mener, at dem der selv er med til at 

tildele og godkende de udførte arbejdsopgaver, højst sandsynligt bliver belønnet på baggrund af 

færdigheder. Dem der skal have en overordnet til at tildele og godkende arbejdsopgaverne, vil blive 

vurderet af den overordnede og dermed belønnet på baggrund af den overordnedes personlige 

evaluering af medarbejderen. 

Ved spørgsmålene om hvorvidt respondenterne er medlem af en fagforening (spm. 30), hvorfor/hvorfor 

ikke (Spm. 31) og hvad denne kan hjælpe med (Spm. 32), svarer 15 af dem ”ja” og 1 svarer ”nej”. Den 

ene der svarer ”nej” uddyber så i spørgsmål 31 ved at skrive: ”Kun en a -kasse”, og giver dermed udtryk 

for, at han er medlem af en eller anden form for interessefællesskab. Ud af de 15 der svarer ”ja”, er der 

forskellige begrundelser: 



Eksempler på besvarelser: 

Spm. 31: ”Sikkerhed ved ledighed, lidt pengesikkerhed, hvis der skulle opstå problemer arbejdsmæssigt” 

Spm. 32: ”Kursus, retssikkerhed, juridisk bistand” 

Spm. 31: ”For at være sikker hvis man bliver fyret, og fordi Palsgaard har et samarbejde med 3F” 

Spm. 32: ”Faglig rådgivning” 

Spm. 31: ”De har hjulpet mig godt” 

Spm. 32: ”At støtte mig i uoverensstemmelser med arbejdsgiveren” 

Baseret på dette kunne man udlede, at den store procentdel der er medlem af en fagforening påvirker 

belønningsgrundlaget, som således vil være baseret på færdigheder. Det skal dog ydermere bemærkes, 

at ud af de 6 mellemledere er 3 medlem af en fagforening og 3 er ikke medlem. Der gives forskellige 

begrundelser for dette: 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 30: ”nej” 

Spm. 31: ”Den fagforening der organiserer mejeriingeniører er så lille, at jeg stærkt betvivler, at den kan 

hjælpe mig i forbindelse med evt. arbejdsretslige spørgsmål. Desuden er jeg basalt set af den holdning, 

at fagforeninger er/bør være en uddøende race” 

Spm. 30: ”ja” 

Spm. 31: ”det er man bare” 

Spm. 32: ”Jeg tror ikke de kan gøre så meget for mig pt. Måske noget med lønnen hvis jeg har problemer 

der, men ellers er det vist først hvis man mister sit arbejde” 

Spm. 30: ”ja” 

Spm. 31: ”Vi er en lille faggruppe der gerne vil holde sammen. De laver overenskomster med offentlige 

arbejdspladser – hvor jeg har været før” 

Spm. 32: ”Gennemlæsning af ansættelseskontrakter og anden juridisk rådgivning. Faglige 

arrangementer. Assistance ved tvister med arbejdsgiver” 

Der er således tydeligvis forskellige holdninger til fagforeninger, og det er også bemærkelsesværdigt, at 

de fleste af respondenterne, som befinder sig nederst i hierarkiet er medlemmer af en fagforening og 

sætter deres lidt til disse, hvis de skulle komme ud i problemer. Hvor mellemlederne, der alle har 

længere uddannelser end produktionsmedarbejderne, stiller sig lidt mere kritiske over for 

fagforeningerne og deres nytte. 



 Jeg vurderer derfor, at det ikke er muligt at komme med en endeli g begrundelse for 

belønningsgrundlaget, men at de evt. baseres på både færdigheder og personlige evalueringer.  



Bilag 3 

De mexicanske respondenter i Palsgaard Industri de México 
Jeg har i alt fået 27 besvarelser retur fra Palsgaard Industri de México. Jeg har valgt at oversætte 

citaterne og skrive de oprindelige spanske citater som fodnoter. Titler skrives på spansk i teksten og 

oversættes i parentes. Det er mine egne oversættelser.  

Ud af de 27 besvarelser kommer 14 af dem fra forskellige former for produktionsmedarbejdere, eller 

medarbejdere tilknyttet produktionen. Disse medarbejdere besidder stillinger såsom asistente de 

control de calidad (assistent for kvalitetskontrol), auxiliar de producción (produktionsassistent), asistente 

producción (produktionsassistent)1 og asistente de aplicaciones (applikationsassistent). Respondenterne 

af disse 14 besvarelser har forskellige uddannelsesniveauer. 1 af dem har Secundaria2 som højeste 

færdiggjorte uddannelse, 2 har en Bachillerato3, 5 har en Licenciatura4 som enten Ingeniero Quimico 

(kemisk ingeniør) eller Ingeniero en Alimentos (fødevareingeniør), og de sidste 6 respondenter har 

Professional Medio5  inden for forskellige områder. Blandt de resterende 13 besvarelser er 8 fra 

respondenter, der i det daglige arbejde ikke er involveret i produktionen eller har noget med 

medarbejderne i produktionen at gøre. Disse 8 besvarelser vælger jeg derfor helt at se bort fra, da disse 

sidder med områder som indkøb, salg og administration, og derfor ikke er relevante for 

problemstillingen i nærværende speciale. De sidste 5 besvarelser er fra mellemledere eller ledere som i 

det daglige er tilknyttet produktionen på den ene eller den anden måde, og de besidder stillinger som 

Gerente de Operaciones (driftsbestyrer), Jefe de Control de Calidad (chef for kvalitetskontrollen), 

Gerente de Área (områdeleder) og Supervisor de Mantenimiento (tilsynsf ørende med vedligeholdelse). 

Disse er enten faglærte (Professional Medio), har en kortere (Licenciatura) eller mellemlang (Postgrado) 

videregående uddannelse. Jeg har valgt at sortere de sidste 5 respondenters besvarelser fra i de fleste 

tilfælde, da de alle har en eller anden form for lederstilling, og det må formodes, at de derfor ikke giver 

udtryk for de samme opfattelser som produktionsmedarbejderne.  

                                                                 
1 Forskellen på disse to stillinger, som på dansk ville hedde det samme er at den førstnævnte, auxiliar de 
producción, er en fuldtidsstilling, hvorimod den anden, asistente producción, er en deltidsstilling. 
2 Hvilket svarer mere eller mindre til vores folkeskole 
3 Hvilket svarer mere eller mindre til en studentereksamen  
4 Kortere videregående uddannelse 
5 Faglært uddannelse 



Nedenfor vil jeg punkt for punkt gennemgå arbejdssystemernes 6 egenskaber, som Whitley fremhæver, 

og hvordan disse kommer til udtryk i de besvarede spørgeskemaer. Jeg vil fremhæve citater fra 

forskellige spørgeskemaer, som er karakteristiske for det samlede antal spørgeskemaer. 

Jobfragmentering 

Ud af de 14 respondenter er der 6, der svarer ja, til at de laver det samme hver dag, og 8 der svarer nej. 

Ud af de 6 der svarer ”ja”, er der 1, der hverken svarer på spørgsmålet om uddybningen af 

arbejdsopgaver (spm. 12), eller ansvarsområder (spm. 21). De resterende 5 nævner alle flere forskellige 

arbejdsopgaver og ansvarsområder. 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 12: ”Jeg tjekker råstofferne for at kunne udfylde bekræftelsespapirerne til produktionen, jeg tager 

mig af rengøringen og har ansvar for tankene”6 

Spm. 21: ”At udføre den produktion som jeg bliver bedt om”7 

Spm. 12: ”Analyser af råstoffer, analyser af færdige produkter, analyser af ”Extended shelf life” (der 

eksisterer ikke et dansk udtryk for dette) og støtte til andre områder af mikrobiologisk analyse”8 

Spm. 21: “Analysere og frigive alle materialer til tiden”9 

De 8 der svarer “nej”, lister alle flere forskellige arbejdsopgaver og ansvarsområder. 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 12: “Ansvar for den korrekte fremstilling af Palsgaard Mexicos produkter, kontrol med råstoffer 

osv.”10 

Spm. 21: ”Jeg tror hovedsagligt ansvar for fremstillingen af produkter for Palsgaard Mexico og 

overholdelse af produktionskalenderen”11 

Spm. 12: ”Anvende Palsgaard produkter i udviklingen af fødevareteknologi til vores kunder”12 

Spm. 21: ”Anvende og vurdere Palsgaard produkter i forhold til kundernes produkter”13 

                                                                 
6 ”checo los lotes de la materia prima para hacer el llenado de los hojas de verificación para producir, me encargo 
de la limpieza y la responsabilidad de los tanques” 
7 “Realizar la producción que se me hace cargo” 
8 “Análisis de materia prima, análisis de producto terminado, análisis de vida de anaquel y apoyo a otras áreas en 
análisis microbiol ógicos” 
9 “Analizar y liberar a tiempo todos los materiales” 
10 “Responsabilidad de la correcta elaboración de los productos Palsgaard México (PM), control de materias 
primas, etc.”  
11 “Yo creo que mucha por la responsabilidad de la elaboración de los productos (PM) Palsgaard México y cumplir 
con el calendario de producción” 
12 “Aplicar productos Palsgaard en el desarrollo de tecnología de alimentos para nuestros clientes” 
13 “Aplicar y evaluar productos Palsgaard en productos de los clientes” 



På baggrund af ovenstående vil jeg vurdere, at Palsgaard Industri de México ikke har en særlig stor grad 

af jobfragmentering. 

Arbejderinvolvering 
På spørgsmålene om hvem der giver respondenterne de daglige arbejdsopgaver (spm. 17), og hvem der 

godkender de udførte opgaver (spm. 18), svarer de alle en overordnet i begge spørgsmål , uden at 

nævne dem selv. Den eneste undtagelse er en Assistent for kvalitetskontrol, som til spørgsmål 17 svarer: 

”Vi regner med en instruktionsmanual for arbejdet og et beregningssystem, hvor der vises de produkter, 

der skal analyseres”14 

Men på trods af at hun udfører opgaver på baggrund af en manual, giver hun stadig ikke udtryk for, at 

hun selv har indflydelse på arbejdsopgaverne. 

På spørgsmål 22 om deres lyst til ansvar er der 2 af respondenterne , der helt har udeladt at svare, 4 

svarer, at de godt kunne tænke sig mere ansvar, og 8 svarer, at de godt kunne tænke sig meget mere 

ansvar. Jeg får dermed det indtryk, at ingen af respondenterne føler, de er så involverede og har så 

meget ansvar, som de egentlig godt kunne tænke sig. 

Jeg vil derfor på baggrund af ovenstående vurdere at der er begrænset arbejderinvolvering i 

problemløsningen og udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver  

Ledelseskontrol 
På spørgsmålene om respondenternes nærmeste (spm. 14) og øverste (spm. 15) chef, er der 4 der har 

skrevet navne på i stedet for stillingsbetegnelser, og da jeg ikke har styr på hvem der besidder hvilke 

stillinger, kan jeg ikke bruge disse besvarelser. De har forskellige besvarelser af, hvem der er deres 

nærmeste overordnede, hvilket giver et indtryk af en forholdsvis hierarkisk opdeling inden for 

produktionsafdelingen. Ud af de 10 resterende er der 8 der svarer, at deres øverste overordnede er el 

Gerente de Operaciones (driftsbestyrer), og der er kun 2 der svarer el Director General (direktøren), som 

er den overordnede chef for hele Palsgaard Industri de México. Driftsbestyreren svarer selv, at både 

hans nærmeste og øverste overordnede er direktøren. Jeg får hermed det indtryk, at udover 

produktionen er der ingen mellemled mellem driftsbestyreren og direktøren, og dermed ikke særligt 

meget hierarki, hvilket står i modsætning til, hvad jeg gav udtryk for ovenfor. 

Til spørgsmål 16, hvor jeg bad dem krydse af, hvem der beslutter, hvad respondenten overordnet skal 

                                                                 
14 ”Contamos con manual de instrucciones de trabajo y sistema de computo donde aparecen los productos a 
analizar” 



lave, er der 6 der har sat kryds i ”ja” ved alle tre muligheder, og de opfatter dermed beslutningerne om 

deres arbejdsopgaver som en kombination af ledelsens, den nærmeste overordnedes og deres egen 

beslutning. Der er 4 respondenter, der kun har sat ét kryds i ”ja” ved at det er den nærmeste 

overordnede, der bestemmer det, og de giver dermed ikke udtryk for, at de selv har indflydelse. De 

sidste 4 respondenter har sat kryds i ”ja” ved enten både ledelsen og nærmeste overordnede, eller kun 

ved den nærmeste overordnede, men det der er værd at bemærke her er, at de alle 4 har sat kryds i 

”nej” ved muligheden, at de selv beslutter det i samråd med den overordnede. Og de udtrykker dermed 

klart, at de ikke selv føler, de har indflydelse på organiseringen af arbejdsopgaver. 

På spørgsmål 18, som nævnt under Arbejderinvolvering, svarer de alle, at en overordnet godkender 

deres udførte arbejdsopgaver. 

I spørgsmålet om de bliver spurgt til råds (spm. 24) , er der 6 der svarer ”nej” og 8 der svarer ”ja”, hvilket 

jeg har bedt dem uddybe. 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 24: ”I vurderingen af et produkt”15 

Spm. 24: “Muligheder for at arbejde nogle ekstra timer eller i weekenden”16 

Ingen af hverken de fremhævede besvarelser, eller dem jeg ikke har fremhævet, giver indtryk af, at 

respondenterne har indflydelse på organiseringen af arbejdsopgaver. 

Jeg vurderer på baggrund af de ovenstående besvarelser, at medarbejdernes indflydelse på 

organiseringen og fordelingen af arbejdet er begrænset, og dermed må kontrollen fra ledelsens side 

være relativt stor. 

Adskillelse mellem ledere og medarbejdere 
Som gennemgået ovenfor under Ledelseskontrol er der lidt blandede svar til spørgsmål 16 angående, 

hvem der bestemmer over organiseringen af arbejdsopgaver. Der er dog 4, der klart giver udtryk for at 

de ikke selv har nogen indflydelse, og der er ligeledes 4 der giver udtryk for, at det er noget der afgøres 

højere oppe i hierarkiet. De sidste 6 giver udtryk for, at det er en kombination af ledelsen, den 

nærmeste overordnede og dem selv. 

På spørgsmålene om hvem der giver respondenterne de daglige arbejdsopgaver (spm. 17 under 

Arbejderinvolvering), og hvem der godkender de udførte opgaver (spm. 18 under Arbejderinvolvering), 

svarer de, som tidligere nævnt, alle e n overordnet i begge spørgsmål uden at nævne dem selv.  

                                                                 
15 ”En la evaluación de algún producto” 
16 ”Disponibilidad para trabajar horas extras o fines de semana” 



Ligeledes gennemgået under Ledelseskontrol, er der også blandede besvarelser til spørgsmål 24. Jeg 

vurderede dog ovenfor, at medarbejderne, selvom de mener, de bliver spurgt til råds, ikke har nogen 

egentlig indflydelse. 

Dette tyder på, at der er forholdsvis stor adskillelse mellem ledere og medarbejdere. Der er dog ingen 

udtalelser fra nogle af lederne, der hverken underbygger dette eller tyder på det modsatte. 

 Arbejdsgivers engagement 

Her vil jeg igen tage udgangspunkt i besvarelserne af spørgsmål 24, som blev gennemgået under 

Ledelseskontrol, hvor jeg kom frem til, at medarbejderne ikke har nogen reel indflydelse. Jeg vil dog 

fremhæve, at der er 8 ud af de 14, der mener, at de bliver spurgt til råds, selvom jeg vurderer, at de ting 

de bliver spurgt om, ikke er væsentlige. Men det at de bliver spurgt, viser et vist engagement fra 

ledelsens side.  

Vedrørende spørgsmålet om hvorvidt de lærer nye ting (spm. 26) er der 11, der svarer ”ja”, og to der 

svarer ”nej”.  

Til spørgsmålet om de laver ting sammen arrangeret af virksomheden (spm. 28), er der 12, der svarer 

”ja”, og 2 der svarer ”nej”. Disse to har også begge svaret nej til, at de ses til ting arrangeret af dem selv, 

og i spørgsmål 27 giver de udtryk for, at de ikke snakker med nogle af kollegaerne uden for 

arbejdspladsen. Jeg formoder derfor, at de selv vælger ikke at deltage i de ting virksomheden 

arrangerer, da der er 12 andre, og de fleste af lederne også, der giver udtryk for, at virksomheden laver 

forskellige arrangementer. 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 28: ”Kurser for videreuddannelse og julekomsammen” – ”Vi har det behageligt sammen”17 

Spm. 28: ”Specielle begivenheder forbundet med virksomheden” – ”Der er bedre kommunikation og tillid 

mellem kollegaer, hvilket medfører et bedre arbejde”18 

Spm. 28: “Til julefester” – ”Det har ingen indflydelse”19 

Der er således forskellige holdninger til, hvordan denne type arrangementer påvirker det daglige 

arbejde, men det viser, at virksomheden engagerer sig, i og med de både arrangerer kurser, som kan 

fremme medarbejdernes udvikling, og også sørger for sociale arrangementer, så kollegaerne kan 

”komme hinanden ved” uden for arbejdstiden. 
                                                                 
17 ”Cursos de capacitación y posada navideña” – ”Convivimos agradablemente” 
18 “Eventos especiales relacionados a la empresa” – “Hay una mayor comunicación y confianza entre colegas, el 
cual se desempeña un mejor trabajo” 
19 “En fiestas Navideñas” – “No influye” 



Jeg vurderer derfor, at virksomheden er forholdsvis engageret i medarbejdernes velbefindende og 

trivsel på arbejdspladsen, og ligeledes engageret i , at de udvikler sig rent personligt. 

Grundlag for belønninger 
Spørgsmål 17 og 18 vedrørende tildeling og godkendelse af arbejdsopgaver gennemgik jeg under 

Arbejderinvolvering, og kom her frem til, at de alle svarer, at det er en overordnet der tildeler og 

godkender de udførte arbejdsopgaver. På baggrund af dette vil jeg umiddelbart vurdere 

belønningsgrundlaget til at være baseret på personlige evalueringer af lederne af de udførte 

arbejdsopgaver. 

Ved spørgsmålene om hvorvidt respondenterne er medlem af en fagforening (spm. 30), hvorfor/hvorfor 

ikke (Spm. 31) svarer samtlige medarbejdere, også lederne, ”nej”, og de giver flere forskellige 

begrundelser for dette. 

Eksempler på besvarelser: 

Spm. 31: “Fordi vores virksomhed ikke er organiseret”20 

Spm. 31: ”Fordi det ikke er nødvendigt med en fagforening i denne virksomhed og fordi der ikke er en 

fagforening”21 

Spm. 31: “Fordi det ifølge kontrakten ikke er tilladt”22 

Medarbejderne kommer altså med flere forskellige begrundelser på de manglende fagforeninger, men 

essensen er, at fagforeningen ikke er til stede i denne virksomhed, og jeg må derfor formode, i 

forlængelse af det jeg ligeledes kom frem til ovenfor, at belønninger her er baseret på personlige 

evalueringer foretaget af lederne.  

                                                                 
20 ”Porque nuestra empresa no está sindicalizada” 
21 ”Porque no es necesario un sindicato en esta empresa y porque nu hay sindicato” 
22 ”Porque en el contrato laboral no está permitido” 


