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Sammandrag 

Allt fler företag väljer att expandera och öppna upp kontor i nya länder, vilket inte alltid sker 

helt oproblematiskt. Vid en expansion till ett nytt land sker en internationalisering som 

innebär en ny intern miljö med en organisationskultur och struktur som växer fram på den 

specifika enheten, men också en extern miljö bestående av marknaden där enheten är 

verksam. I denna studie har en kvalitativ fallstudie genomförts av det svenska företaget 

Hansoft. Internationaliseringen har undersökts i termer av interna och externa miljöer. Interna 

miljöer innefattar den lokala organisationskulturen på enhetsnivå, och externa miljöer dess 

marknader – Japan, USA och Sverige. Syftet var att ta reda på om Hansofts expansion har 

påverkat organisationskulturen och organisationsstrukturen på företagsnivå. Genom 

intervjuer med tre stycken tidigare anställda på Hansoft visade det sig att 

internationaliseringen inte har haft någon större inverkan på organisationskulturen och 

strukturen i helhet. Organisationskulturen på Hansoft präglas av teamwork och flexibilitet, 

såväl före som efter internationaliseringen, samt både enhets- och företagsnivå. Den enda 

direkta konsekvensen av internationaliseringen var ökad formalisering som ledningen 

framhävde vid expansion till USA. Strukturen i företaget innehar tydliga egenskaper med en 

organisk struktur och uppmuntrar en öppen kommunikation – även detta var oförändrat i och 

med internationaliseringen. Hansoft har dock inte genomgått en vanlig internationalisering i 

den bemärkelsen att de mött nya marknader och öppnat upp större kontor. Anledningen till 

deras expansion var att komma närmre de kunder som företaget redan hade, vilket kan vara 

en orsak till att internationaliseringen inte påverkat Hansoft mer än vad den gjort. Resultatet 

av den här studien indikerar att mindre företag som flyttar över sin verksamhet till nya länder, 

inte genomgår någon större förändring gällande organisationskultur och 

organisationsstruktur.  
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1. Inledning 
När företag expanderar till nya länder och marknader möter de också nya miljöer. Personer i 

olika länder och företag arbetar på ett särskilt sätt och motiveras av incitament som kan skilja 

sig åt. Anställda reagerar, kommunicerar och agerar därmed inte enhetligt (Meyer 2015). 

Detta kan påverka den existerande kulturen och strukturen inom företaget. En 

internationalisering innebär således förändrade villkor för företaget med nya faktorer som kan 

komma att påverka hur de arbetar – organisationskulturen, och hur de organiserar sin 

verksamhet – organisationsstrukturen. 

 

Organisationskultur kan definieras på ett flertal sätt och det råder meningsskiljaktigheter om 

hur och om kulturen faktiskt kan mätas. Hofstede (1991) var en av de första som började 

diskutera kultur, men refererade då till kultur som nationell kultur. Sedan dess har både 

Hofstede och andra utvecklat kulturbegreppet och dess innebörd. Bland annat har forskningen 

lett till en diversitet som särskiljer nationella kulturer från organisationskultur. Hofstedes 

definition av organisationskultur kan ses som en sammanställning av de mest använda 

definitionerna från tidigare forskning, och kommer därför användas i denna studie. Hofstede 

(1994) definierar organisationskultur som en uppbyggnad av gemensamma värderingar bland 

de anställda inom ett företag, och har vidare utvecklat sex dimensioner för att kunna 

analysera organisationskulturen. Det är dock viktigt att betona faktumet att 

grundvärderingarna sätts av grundarna för företaget och att dessa kan ändras med tiden. Detta 

innebär att de anställda måste, allteftersom, anpassa sina värderingar till organisationen 

(Hofstede 1994, s.9). Hofstede (1994) argumenterar att organisationskultur skiljer sig från en 

nationell kultur genom friheten att välja medlemskap. När det gäller nationell kultur kan en 

individ inte välja vilken kultur hen tillhör, utan föds in i den kulturen. En individ kan däremot 

välja vilken organisation hen vill tillhöra och därmed även välja organisationskultur 

(Hofstede 1994, s.9). Kritik har riktats mot Hofstedes studier, i synnerhet hans nationella 

dimensioner (Baskerville 2003). Dock kan inte denna kritik tillämpas på Hofstedes forskning 

kring organisationskultur som utvecklades några år senare, då det i huvudsak var definitionen 

av nationell kultur och grunden för den specifika studien som var mål för kritik (Baskerville 

2003). 

 

Dauber et al. (2012) har analyserat och kritiserat de mest omtalade teorierna och modellerna 

kring organisationskultur och kom fram till att det finns tre olika tillvägagångssätt att 

analysera och mäta kultur. Ett av tillvägagångssätten är via dimensioner (Hofstede 1994; 
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Stoica et al. 2004), det vill säga att man undersöker en viss dimension av organisationen för 

att sedan kunna kategorisera och jämföra den mot andra. Detta sätt anses vara lämplig vid 

empiriska undersökningar och för att undersöka vissa variabler som är av intresse (Dauber et 

al. 2012, s.2). Utöver Hofstedes sex dimensioner har även Stoica et al. (2004) utvecklat ett 

dimensionsverktyg för att analysera ett företags organisationskultur, i detta fall enligt fyra 

kategorier. Vilka dimensioner och kategorier som aktualiseras i organisationen bidrar till att 

forma företaget och kan även påverka dess struktur. 

 

Organisationsstrukturen är sättet ett företag är uppbyggt på – hur förhållandet ser ut mellan 

anställda och ledning, men även hur kommunikationen mellan varandra sker. Strukturen, till 

skillnad från kulturen, är något som är mer påtagligt och evident i en organisation. Ett av 

många sätt att undersöka och beskriva strukturen är i termer av organisk eller mekanisk 

struktur. Företag kan ha en organisk struktur, vilket kännetecknas av informalitet, teamwork, 

externt fokus, horisontell kommunikation och en arbetsmiljö där de anställda har möjlighet 

att påverka sina arbetssysslor (Burns & Stalker 1961). En organisation med mekanisk struktur 

har i kontrast fokus på en mer strikt, hierarkisk ordning där ledningen bestämmer de 

anställdas uppgifter, vilka är specialiserade och väldefinierade, med fokus på planering och 

budgetering, samtidigt som de har ett mer internt fokus (Burns & Stalker 1961). Vilken 

struktur organisationen använder sig av kan ses som en effekt av organisationskulturen. 

Eftersom organisationskulturen innefattar vilka underliggande värderingar de anställda har, 

får det också effekter för hur de motiveras och arbetar, samt därmed också för hur 

organisationen är strukturerad. Om företaget skulle vara strukturerad på ett sätt som inte alls 

var i linje med de anställdas värderingar skulle de anställda inte motiveras av att jobba på det 

specifika företaget.  

 

Företag som genomgår en internationalisering stöter på förändringar gällande både externa 

och interna miljöer. När en ny verksamhet byggs upp skapar de en egen intern miljö och ett 

eget sätt att arbeta på, dock med kopplingar till den externa miljö, det vill säga den marknad 

de opererar i. Den interna miljön är således den kultur som existerar på det specifika 

dotterbolaget eller enheten. Miljön kan ha utformats efter samma värderingar som återfinns i 

moderbolaget, den kan dock skilja sig från organisationskulturen i moderbolaget och forma 

en egen organisationskultur – dess egna interna miljö. Den externa miljön är marknaden där 

organisationen är verksam, tillsammans med de andra verksamheterna i de andra länderna. 

Vidare kan den externa miljön vara dynamisk och osäker, med snabba förändringar, eller av 
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mer stabil karaktär där samma företag är verksamma under en längre tid (Chenhall 2003). 

Den externa miljön är ofta en avgörande faktor i hur företaget väljer att arbeta och strukturera 

sig, då en anpassning till marknaden är nödvändig för företagets överlevnad (Morgan 2006). 

För att hålla sig konkurrenskraftig mot andra företag i branschen behövs kunskap om 

marknaden och kunderna.  

 

Även om företag strävar efter att utvecklas och växa är det viktigt att de inser att 

företagsförändringar kan få konsekvenser – både mer kortsiktigt för den enheten förändringen 

avser, men också långsiktigt på en högre organisationsnivå. Tidigare forskning kring 

organisationskultur och struktur har isolerat aspekterna från varandra, samt bortsett från 

sambanden och hur olika faktorer förhåller sig till varandra (Dauber et al. 2012, s.2). Det 

resulterar i en relativt statisk analys som endast undersöker den enskilda faktorn och den 

närmaste omgivningen. Varje liten förändring, som att till exempel anställa en ny person eller 

implementera ett nytt informationssystem, kan leda till nya influenser på både 

organisationskulturen och strukturen. Det är därför av intresse att undersöka dessa faktorer – 

organisationsstruktur, kultur (på både enhets- och företagsnivå) samt extern miljö – inte bara 

var för sig, men också hur de kan ha påverkat varandra. Även fast organisationskultur och 

struktur bevisligen är områden som är väl undersökta, finns det således ett gap i forskningen 

som behöver undersökas.  

 

Ett företag som genomgått en internationalisering och därmed också mött en ny miljö är det 

svenska företaget Hansoft AB, vidare benämnt Hansoft. Hansoft utvecklar och säljer system 

för samarbete och management i softwareteam (Entrepreneurs Academy 2015). 

Internationaliseringen som företaget genomgått har gett upphov till nya interna miljöer som 

behöver anpassas till de externa miljöerna, och som vidare kan ha påverkat 

organisationskulturen på företagsnivå. Med en förändrad organisationskultur kan även 

organisationsstrukturen ha påverkats av internationaliseringen. Då Hansoft är ett relativt litet 

företag kan internationaliseringen med nya interna och externa miljöer ha haft ett större 

inflytande på organisationskulturen och strukturen, än vad det skulle ha i ett större företag där 

företaget redan har en bred och väletablerad kultur. Stoica et al. (2004) betonar relevansen av 

att bibehålla en lämplig organisationskultur i mindre och medelstora företag, samt anpassa 

den till den externa miljön. Dock fokuserade deras studie på delkomponenterna i företagens 

informationssystem och hur informationsprocesshantering skiljer sig åt mellan olika 

organisationskulturer i denna typ av företag. Vikten av organisationskulturen i mindre 
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organisationer är dock viktig även för denna studie. Hansoft är verksamma i tre länder utöver 

hemlandet, vilket innebär input i organisationen från länder och anställda med olika 

bakgrunder och kulturer som möjligen påverkat och lett till en förändring i takt med att 

organisationen utvecklats och expanderat. För att undersöka hur en internationalisering kan ha 

påverkat den existerande organisationskulturen och strukturen i ett sådant företag kommer 

följande frågeställning användas: 

 

Hur påverkar en internationalisering med nya interna och externa miljöer ett mindre företags 

organisationskultur och struktur? 

       

1.1 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur det svenska företaget Hansofts organisationskultur 

och struktur såg ut innan och efter en internationalisering. Mer specifikt ämnar studien 

undersöka internationaliseringen i form av nya interna och externa miljöerna och hur dessa 

påverkat arbetssättet på organisationsnivå, samt deras samordning och kommunikation i form 

av organisationsstrukturen.  

 

2. Teori 
I detta avsnitt lyfts de teorier fram som anses vara relevanta för studien och som sedan har 

använts i analysen.  

2.1 Organisationskultur 
Dauber et al. (2012) diskuterar forskning kring organisationskultur och diverse väletablerade 

modeller inom ämnet som presenterats av forskare och författare. De menar att 

organisationskultur felaktigt har behandlats som något statiskt, när det egentligen är ett 

dynamiskt fenomen som utvecklas successivt i och med att en organisation genomgår 

förändringar (Dauber et al. 2012, s.1). För att skapa en mer dynamisk modell menar de att 

även förhållandet mellan de olika faktorerna behöver undersökas, inte endast de olika delarna 

skilda från varandra. Dauber et al. (2012) betonar även att organisationskultur går att 

undersöka utifrån tre olika tillvägagångssätt – med ett dimensionsperspektiv, ett internt 

struktur-perspektiv eller ett typologiskt perspektiv. Dimensionsperspektivet fokuserar på att 

mäta organisationskultur empiriskt längs en skala som kan återknyta till specifika variabler av 

intresse. Olika studier har haft skilda perspektiv, och även de som valt att fokusera på 

dimensionsperspektivet har valt varierande dimensioner att undersöka. I följande avsnitt 
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presenteras två teorier: de fyra kategorierna utvecklade av Stoica et al. (2004) och Hofstedes 

(1994) sex dimensioner. Båda teorierna är analysverktyg utvecklade utifrån 

dimensionsperspektivet. 

 

2.1.1 Fyra kategorier för att mäta organisationskultur   
Tidigare forskning har studerat och klassificerat organisationskultur utifrån två generella 

dimensioner: spektrumet från organiska till mekaniska processer och den relativa betoningen 

på internt eller externt fokus. Stoica et al. (2004) har sedan konkretiserat dessa dimensioner 

till fyra användbara kategorier för att mäta organisationskulturen i ett företag. Dessa är 

marknadsdriven kultur, adhokrati, klan och hierarki (Stoica et al. 2004, s.253). 

Marknadsdriven kultur fokuserar på konkurrens och att uppnå mål, betoning ligger därmed 

på produktivitet och lyhördhet för marknaden. En adhokratisk kultur betonar istället 

entreprenörskap, kreativitet och anpassningsförmåga. Flexibilitet och tolerans är kännetecken 

för en adhokratisk organisationskultur. Den tredje kategorin, klankultur, värderar istället 

sammanhållning, deltagande och teamwork. I denna typ av kultur anser företaget att 

engagemang för de anställda uppnås genom deltagande. Sammanhållning och individuell 

tillfredsställelse är således högre värderat än finansiella mål. Hierarkisk kultur lägger i 

kontrast vikt på order och regelverk. Ledningen är tydlig och kontroll är betonat i relationen 

till tydliga och specificerade mål. (Stoica et al. 2004, s.253-254) 

 

2.1.2 Hofstedes sex dimensioner  
Utöver Stoica et al. (2004) som utvecklat dessa övergripande fyra kategorier för att analysera 

organisationskultur, har Hofstede utvecklat ett mer detaljerat analysverktyg.  Hofstede (1991) 

genomförde en extensiv studie kring kultur där han kom fram till att nationell kultur kan 

mätas i olika dimensioner. I en annan studie (som han byggde på sin ursprungliga studie) 

kom han även fram till att organisationskultur kan mätas i dimensioner, närmare bestämt i sex 

stycken (Hofstede 1994). Dessa sex dimensioner mäter variationen i olika företags arbetssätt 

på en övergripande nivå och ska ses som riktlinjer. Hofstede framhäver dessutom att de inte 

är universellt applicerbara. Hofstede (1994) menar att om forskare ska studera 

organisationskulturer i andra företag, som inte ingick i hans studie, kan resultatet variera och 

vissa dimensioner kan få större betydelse än andra. Nedan följer en sammanställning av de 

sex dimensionerna och dess betydelse. 
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1. Processorienterad vs. resultatorienterad (process-oriented vs. results-oriented 

cultures) 

Om ett företag är processorienterat innebär det att de följer tekniska och byråkratiska rutiner, 

medan om de är resultatorienterade har företaget ett gemensamt intresse för resultatet som ett 

företag producerar. Denna dimension fångar således nivån av homogenitet inom ett företag. 

Anställda i ett företag som uppfattar att deras uppgifter och metoder liknar varandra arbetar 

inom ett resultatorienterat företag. Om uppgifterna och metoderna däremot skiljer sig åt på de 

olika nivåerna inom företaget, kan de anses ha ett mer processorienterat tillvägagångssätt 

(Hofstede 1994, s.10).  

 

2. Arbetsorienterad vs. anställdsorienterad (job-oriented vs. employee-oriented cultures) 

Denna dimension fångar de olika ansvarsaspekterna företaget har gentemot sina anställda. 

Om ett företag är arbetsorienterat innebär det att ledningen ansvarar endast för att de anställda 

presterar i enlighet med företagets standard. När ett företag är mer anställdsorienterat tar de 

ansvar för de anställdas generella välmående i företaget och dess miljö. Vilken del av denna 

dimension företaget arbetar efter beror på företagets historia, till exempel grundarnas filosofi. 

(Hofstede 1994, s.10) 

 

3. Professionell vs. bymentalitet (professional vs. parochial cultures) 

Den tredje dimensionen av organisationskultur innefattar vad de anställda inom företaget 

identifierar sig med. Om en anställd är högutbildad och identifierar sig med sitt yrke, anses 

ett företag ha professionell kultur. Om de anställda snarare identifierar sig med själva arbetet 

de utför anses företaget sakna professionalism och ha en ”bymentalitet” istället. (Hofstede 

1994, s.10) 

 

4. Öppna vs. stängda system (open systems vs. closed systems cultures) 

Denna dimension tar hänsyn till nivån av kommunikation inom ett företag, närmare bestämt 

den externa och interna kommunikationen. Vidare behandlar denna dimension även i vilken 

nivå nyanställda välkomnas in till företaget. Om ett företag har anpassat sig efter öppna 

system välkomnas nykomlingar in utan några hinder och kommunikationen flödar fritt, och 

omvänt om företaget har anpassat sig efter stängda system. (Hofstede 1994, s.10) 
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5. Stram vs. lös kontroll (tightly vs. loosely controlled cultures) 

Den femte dimensionen behandlar nivån av formalitet och punktualitet inom ett företag. 

Utsträckningen kring hur ett företag kontrolleras beror på teknologin de besitter. En bank 

exemplifieras genom påståendet att de är stramt kontrollerade, medan reklambyråer 

karaktäriseras av att vara fritt kontrollerade. I vilken nivå ett företag kontrolleras behöver inte 

endast bero på nivån av teknologi inom företaget, kontrollen kan variera även om de har 

samma teknologinivå. (Hofstede 1994, s.11) 

 

6. Pragmatisk vs. normativ (pragmatic vs. normative cultures) 

Denna dimension fångar hur ett företag hanterar den omfattande miljön, mer specifikt deras 

kunder. Ett företag kan vara flexibelt (pragmatiskt) eller stelt (normativt). Om ett företag 

säljer tjänster karaktäriseras de av att vara flexibla. Om ett företag däremot måste ta hänsyn 

till olika regler eller lagar anses de vara stela (normativa). Denna sista dimension behandlar 

således hur kundorienterat ett företag är. (Hofstede 1994, s.11) 

 

2.2 Organisationsstruktur 
Hur organisationskulturen ser ut på företaget kan i sin tur påverka strukturen. Om anställda 

arbetar över avdelningar och i team, behöver de också vara strukturerade på ett sätt som 

tillåter detta. När en organisation utvecklar sin verksamhet till nya länder, med nya interna 

och externa faktorer, påverkar detta strukturen på organisationsnivå. Burns och Stalker 

(1961) presenterade två olika organisationsstrukturer ett företag kan anpassa sig efter, 

nämligen organisk eller mekanisk. De menar att företagets struktur beror på den externa miljö 

de är aktiva i. Burns och Stalker (1961) definierar den externa miljön som marknaderna 

företaget är aktiv i, samt den teknologiska utvecklingen på respektive marknad. Detta synsätt 

leder till att det inte finns en organisationsstruktur som anses vara lämplig för samtliga 

företag. Det är därmed viktigt för ledningen att se över och korrekt tolka marknaden och dess 

osäkerheter, samt vilken takt olika teknologiska förändringar sker, för att sedan anpassa sin 

organisationsstruktur efter dessa faktorer (Burns & Stalker 1961, s.103). En mekanisk 

organisationsstruktur är lämplig när företag är verksamma i stabila miljöer. Ett företag sägs 

ha en mekanisk organisationsstruktur om de arbetar efter formella och dagliga rutiner. Vidare 

arbetar de anställda under uppsikt av sina ledare och motiveras genom monetära belöningar. 

Kommunikationen är hierarkisk och de anställda har sina egna ansvarsområden och är 

specialiserade inom dessa. Inom mekaniska organisationer återfinns ett högt internt fokus och 
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de karaktäriseras av att arbeta med budgetering och planering. (Burns & Stalker 1961, s.104-

105)  

 

En organisk organisationsstruktur, å andra sidan, är mer lämplig när företag är verksamma på 

marknader med kontinuerliga förändringar. Denna strukturform tillåter företag att vidta 

åtgärder för att anpassa sig efter utvecklingen som följer av förändringarna. Detta innebär att 

organiska företag har ett externt fokus och arbetar med flexibilitet och kreativitet. Vidare 

uppmuntrar de teamwork och interaktion bland de anställda, som i sin tur motiveras av att de 

bidrar till att uppnå företagets mål (Burns & Stalker 1961). Kommunikationen sker 

horisontellt och symboliseras av en informell och lättsam ton. Organiska företag följer även 

en viss rangordning bland sina anställda, dock inte positionshierarkiskt. Positioner inom 

organiska strukturer är differentierade genom senioritet – det vill säga efter de som har mest 

erfarenhet. Beslutsfattandet sker främst av dessa seniorer, dock tas hänsyn till åsikter som är 

framförda av personer som har mest insyn i beslutet. Auktoritet inom organiska strukturer 

fastställs genom konsensus (Burns & Stalker 1961, s.105-106). För en individ skiljer sig 

organiska och mekaniska organisationsstrukturer genom nivån av engagemang. I en 

mekanisk organisationsstruktur har en individ redan fastställda rutiner, vilket leder till lägre 

engagemang i jämförelse med organiska strukturer, där individen jobbar med ständiga 

förändringar och utmaningar (Burns & Stalker 1961, s.103-104). 

 

2.3 Externa miljöer 
Chenhall (2003) betonar att den externa miljön, det vill säga marknaden, är en av de 

viktigaste och mest undersökta variablerna när det kommer till faktorer som påverkar vilket 

styrsystem en organisation borde använda sig av. Tidigare forskning om externa miljöer har 

fokuserat på effekterna av osäkerhet för organisationsstrukturen (Burns & Stalker 1961; 

Lawrence & Lorsch 1967), det vill säga det direkta sambandet mellan extern miljö och 

organisationsstruktur. Chenhall (2003) poängterar dock att det är viktigt att skilja på 

osäkerhet och risk. Risk är enligt honom associerat med situationer där möjligheter är 

sammankopplade med specifika händelser, medan osäkerhet definierar situationer där 

möjligheter inte kan kopplas på detta direkta sätt, och där till och med faktorer i miljön kan 

vara oförutsägbara (Chenhall 2003, s.137). Risk och osäkerhet är dock inte de enda 

faktorerna som går att använda vid en kategorisering av den externa miljön. Morgan (2006) 

menar att miljön kan definieras som antingen osäker och dynamisk, med snabba förändringar, 
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eller som stabil och trygg med långsamma förändringar. Han fokuserar dessutom på 

sambandet mellan den externa och den interna miljön. Hur den externa miljön ser ut borde ha 

inflytande på hur den interna verksamheten styrs (Morgan 2006). Om en organisation 

befinner sig i en dynamisk miljö, bör organisation implementera ett organiskt arbetssätt för 

att hålla sig flexibla. På en marknad med många förändringar, till exempel där teknik står i 

fokus, sker ständiga utvecklingar och förändringar, vilka organisationen måste vara 

uppmärksamma på. Organisationen behöver ha anställda som är ett steg före och kan se till 

att företaget inte hamnar efter i utvecklingen, annars finns risken att de förlorar sin position 

till konkurrenterna (Morgan 2006). Företag kan känna ett behov av att skapa stabilitet, då 

oroligheter som en dynamisk miljö bidrar till skapar en känsla av otrygghet. Dock skulle en 

sådan stabilitet i strukturen kunna skada organisationen mer, då detta leder till att en 

mismatch skapas (Morgan 2006, s.38). En mismatch innebär att företaget är strukturerat på ett 

sätt som inte kan möta de utmaningar som marknaden ställer på företaget. Om företaget 

implementerar ett mekaniskt arbetssätt för att skapa stabilitet, när de i själva fallet opererar i 

en komplex miljö, kan de bli för låsta i sina positioner för att vara uppdaterade om 

marknaden. På samma sätt kan organisationen istället använda sig av ett mekaniskt styr- och 

arbetssätt om den externa miljön är stabil. Följaktligen påverkar den externa miljön den 

interna, både på verksamhets- och organisationsnivå, då en anpassning måste ske mellan 

marknaden och hur organisationen möter den.  Morgan (2006) betonar att det borde finnas ett 

“harmoniskt mönster” mellan intern och extern miljö. Hur denna harmoni uppnås och 

implementeras i form av en strategisk plan och struktur, är enligt honom upp till ledningen 

och skiljer sig mellan olika organisationer (Morgan 2006, s.58).  

 

2.4 Analysmodell 
Ovanstående resonemang leder fram till en analytisk modell som kommer att användas i 

denna studie för att undersöka de olika teoretiska sambanden, samt hur de olika faktorerna har 

påverkat varandra. Denna modell illustreras nedan: 
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Figur 1: Analysmodell 

 

Genom att först undersöka hur organisationskulturen och strukturen såg ut i företaget innan 

internationaliseringen, skapas en utgångspunkt för analysen. För att därefter kunna göra en 

jämförelse, analyseras organisationskulturen och strukturen efter expansionen till nya 

marknader (externa miljöer). Vidare appliceras ett perspektiv av interna miljöer och hur de är 

kopplade till de externa miljöerna de är verksamma i, vilket ger studien ett mer dynamiskt 

perspektiv. Då internationaliseringen bidragit med nya interna och externa miljöer (nya 

kontor på nya marknader) utgör dessa faktorer internationaliseringen, för att sedan analysera 

dess påverkan på företagsnivå.  

 

För att kategorisera och analysera dessa ovan nämnda och illustrerade koncept har olika delar 

av den presenterade teorin lyfts fram för att klargöra dem. För att tolka den externa miljön har 

Chenhalls (2003) och Morgans (2006) teorier om dynamiska och stabila miljöer använts. För 

att vidare analysera sambandet mellan de externa och interna miljöerna kommer Morgans 

(2006) resonemang om anpassning till miljön att appliceras. Detta öppnar upp för 

möjligheten att se om de interna miljöerna arbetar efter marknadens förutsättningar. De 

interna miljöerna klassificeras med hjälp av Hofstedes (1994) sex dimensioner som är relativt 

detaljerade och omfattande. För att analysera organisationskultur på företagsnivå används 

istället Stoica et al. (2004), då deras kategorier är mer övergripande och därför mer 

applicerbara på företaget i helhet. Slutligen bidrar Burns och Stalkers (1961) teori om 

organisk och mekanisk struktur till att kategorisera vilken av dessa strukturer företaget följer.  
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska val som gjorts för studien. Bland annat 

presenteras företaget och de valda intervjuobjekten, samt en genomgång av studiens 

begränsningar och styrkor.  

3.1 Undersökningsmetod 
För att undersöka internationaliseringens betydelse för organisationskulturen och strukturen i 

detta specifika företag kommer en kvalitativ fallstudie baserat på intervjuer att genomföras. 

Valet att genomföra en fallstudie är grundat på formuleringen av forskningsfrågan och syftet 

med studien. Då denna studie ämnar undersöka hur ett fenomen ser ut, och dessutom hur det 

har förändrats med tiden, blir studien komplex och kräver en undersökning i dess verkliga 

kontext (Saunders et al. 2012, s.179). Vidare är en fallstudie en naturlig 

undersökningsstrategi för att undersöka ett fenomen på djupet. Denna metodologiska strategi 

låter studien utforska teorier kring organisationskultur och organisationsstruktur för att se hur 

de kan bli applicerade på ett verkligt fall (Saunders et al. 2012, s.179).  

 

3.2 Hansoft 
Hansoft startades år 2005 i Uppsala av tre personer som initialt var aktiva inom 

spelutvecklingsindustrin. I sitt arbete upptäckte de utmaningar som uppstod vid olika typer av 

samarbeten, när mål konstant förändrades och när strikta scheman behövde följas. Detta 

resulterade i att de utvecklade ett projektledningssystem med syfte att underlätta samarbetet 

inom och mellan agila grupper när de använde sig av olika arbetsmetoder. Under åren 

expanderade Hansoft till olika marknader som definierades av behovet utav utveckling och 

komplexa produkter (Hansoft 2015a). Idag är Hansoft ett mindre internationellt företag med 

cirka 40 medarbetare. De har sitt huvudkontor i Uppsala och har sedan utvecklat sin 

verksamhet till USA och Japan (Entrepreneurs Academy 2015). Dock har företaget nyligen 

valt att avveckla sin verksamhet i Japan, och delvis i USA (Respondent A 2015; Respondent 

B 2015). Kontoret i Sverige finns fortfarande kvar, och de har även öppnat upp verksamhet i 

Ukraina (Entrepreneurs Academy 2015). De uppger att företaget jobbar efter flexibla 

principer som karaktäriseras av jämlikhet, autonomi, anpassning och konstant förbättring. 

Dessa principer implementerades av grundarna och återfinns i företaget även idag då 

grundarna fortfarande är aktiva inom Hansoft (Hansoft 2015a). Vidare menar företaget själva 

att de har ett internt fokus där de tar hänsyn till anställdas välmående och har nära kontakt 

med sina kunder (Hansoft 2015b). Då företaget är ett mindre företag som har varit aktivt 
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sedan 2005 anses företaget ha en redan etablerad organisationsstruktur och 

organisationskultur och därmed anses företaget vara ett passande val för studien. Vidare har 

företaget genomgått en internationalisering, vilket bidrar till att företaget är ett relevant och 

passande studieobjekt. 

 

3.3 Intervjuobjekt  
För att få tillgång till information om de olika verksamheternas arbetssätt och marknad, samt 

deras organisationskultur och struktur, har personer från olika verksamheter intervjuats. 

Samtliga 40 medarbetare skulle inte kunna intervjuas eftersom det skulle vara en allt för 

omfattande studie, och tillgång till samtliga anses dessutom inte vara möjlig för denna typ av 

studie. Vidare gjordes bedömningen att individer som för tillfället arbetar vid Hansoft 

eventuellt skulle ge en något missvisande bild av företaget, då de är mitt uppe i det dagliga 

arbetet. Istället gjordes valet att kontakta individer som tidigare arbetat vid Hansoft. Med 

detta som grund, har tre personer av intresse valts ut för intervjuer. Anledningen till att dessa 

tre personer specifikt valts ut är för att de innehar olika positioner och perspektiv, och 

dessutom jobbar samtliga inte längre kvar på företaget, utan slutade under sommaren 2015. 

Intervjuobjekten önskade vara anonyma och därför beskrivs de inte alltför utförligt då 

Hansoft är ett litet företag och en beskrivning skulle kunna göra det enkelt att förstå vilka de 

intervjuade personerna är. En kort beskrivning av de tre respondenterna och deras position på 

Hansoft följer nedan: 

 

Respondent A  

Respondent A är svensk och arbetade för Hansoft i sju år på marknadsföringsavdelningen vid 

kontoret i Uppsala. Respondent A skickades från Uppsala för att jobba på kontoret i San 

Francisco när de etablerade sin verksamhet i USA. Vidare har hen adekvat utbildning för sitt 

arbete med akademisk bakgrund inom ekonomi och marknadsföring (Respondent A 2015). 

Valet av att intervjua just denna person grundades i att hen har varit aktiv inom Hansoft både 

innan och efter expansionen, samt har själv arbetat för företaget i USA. Det betyder att 

personen kunde förse studien med information ifrån tre olika perspektiv: hur 

organisationskulturen såg ut innan expansionen, efter expansionen, samt hur det såg ut på 

kontoret i San Francisco. Intervjun genomfördes via en personlig intervju, sedan har 

kontinuerlig kontakt upprätthållits via email med eventuella följdfrågor och klargöranden. 
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Intervjun utfördes på ett café i centrala Stockholm den 2:a december 2015. Det fanns därmed 

en omgivning av andra människor, vilka har bortsetts från vid transkriberandet av intervjun.  

 

Respondent B 

Även Respondent B är svensk och arbetade för Hansoft i sex år på kontoret i Uppsala. Hen 

jobbade med produktutveckling som kvalitetssäkrare tillsammans med en av grundarna för 

företaget, och var också aktiv inom företaget innan och efter expansionen. Respondent B är 

utbildad musiker men har arbetat med kvalitetssäkring de senaste tio åren (Respondent B 

2015). Valet av att intervjua denna respondent grundade sig i att, som med Respondent A, har 

denna individ även varit med i företaget innan och efter expansionen. Vidare gav denna 

intervju oss en inblick i hur de jobbade på kontoret i Uppsala och med produktutveckling, 

samt om deras sätt att arbeta skilde sig åt från de andra verksamhetsområdena. Denna intervju 

genomfördes också personligen, och vidare kontakt har upprätthållits via telefon för 

eventuella följdfrågor eller klargöranden. Intervjun utfördes på en restaurang i Uppsala den 

8:e december 2015, och även här var andra människor närvarande som sedan blivit bortsedda 

från vid transkriberingen.  

 

Respondent C 

Respondent C är japan och arbetade vid det japanska kontoret i Tokyo. Hen jobbade för 

företaget i sex månader som en så kallad “coach”. Denna position innebar att coachen 

agerade som en expert inom ett visst område för att hjälpa andra team. Vidare ansvarade hen 

över det tekniska området och hade även nära kontakt med de japanska kunderna. Personen 

anställdes när Hansoft utökade sin verksamhet till Japan, och fick sedan gå en 

internutbildning i USA (Respondent C 2015). Anledningen till varför denna individ valdes 

för en intervju är för att se hur organisationsstrukturen och kulturen såg ut vid det japanska 

kontoret. Denna individ har inte arbetat för Hansoft innan expansionen, vilket gör det 

intressant att undersöka om hens åsikter kring organisationsstrukturen och 

organisationskulturen skiljer sig från Respondent A och B, vilka varit aktiva i företaget både 

innan och efter expansionen. Denna intervju genomfördes via ett Skype-samtal i en av 

uppsatsförfattarnas lägenhet i Uppsala den 15:e december 2015, och vidare kontakt har 

upprätthållits via email.  
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3.4 Begränsningar och styrkor 
En fjärde intervju med företagets VD hade varit önskvärd att genomföra. Detta var dock inte 

möjligt då företaget är mitt uppe i en process av att lansera en ny produkt, samtidigt som de 

håller på att flytta sitt kontor i Uppsala. En intervju med VD:n hade kunnat ge en mer 

övergripande bild av företaget, samt svar på frågor från ledningens perspektiv. Att samtliga 

respondenter inte längre är aktiva i företaget ses inte som en begränsning, utan är något som 

eftersträvades för att få deras distanserade perspektiv på företaget. Anledningen till varför 

studien inte har undersökt verksamheten i Ukraina är för att kontoret i Kiev sattes upp 

tidigare i år, och därmed bedömdes det att en eventuell etablering av dess organisationskultur, 

samt struktur, inte har haft tillräckligt mycket tid att påverka Hansofts övergripande 

organisationskultur och organisationsstruktur.  

 

Då syftet med studien är att ta reda på hur organisationskulturen ser ut, handlar det om de 

anställdas egna värderingar och uppfattningar. Fokus ligger på att jämföra om och hur dessa 

personer har upplevt en förändring i och med internationaliseringen. Vidare ligger fokus på 

att ta reda på intervjuobjektens egna unika erfarenheter för att komma åt bredare information. 

Strukturen innefattar vidare vilken relation de anställda har till varandra – hur de är 

samordnade och hur kommunikationen sker. En undersökning av strukturen har därmed 

bestått av organisations- och kommunikationsfrågor, vilket inte heller påverkas av subjektiva 

svar. Valet av att intervjua endast tre personer kan ses som en begränsning. Detta är dock 

motiverat av att studien sökte intervjuobjekt som är distanserade från företaget.  

 

Hänsyn har tagits för eventuella negativa åsikter gentemot företaget, studien ämnar dock 

undersöka hur organisationskulturen samt strukturen har förändrats, och inte om det har varit 

positivt eller negativt för företaget. Intervjutiden mellan intervjuerna som genomfördes 

varierade. Den första intervjun varade i cirka 60 minuter. Den andra intervjun tog ungefär 45 

minuter och den sista cirka 25 minuter. Intervjuerna blev kortare och kortare då 

respondenterna uppgav samma information och styrkte det de andra redan hade sagt. Detta 

var även en indikation på att fler personer inte behövdes intervjuas då de troligen hade stöttat 

det som redan sagts i tidigare intervjuer.  

 

3.5 Metodkritik 
Den främsta negativa aspekten av en fallstudie är att resultatet inte kan generaliseras 

(Saunders et al. 2012, s.180). Resultatet av denna studie är därmed inte applicerbar på en 
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generell nivå som täcker in samtliga organisationer. Möjligheten till generalisering är dock 

inte motivet med denna studie, utan syftet är att undersöka hur fenomenen 

(organisationskultur och struktur) har förändrats i det specifika företaget när de genomgått en 

internationalisering. En diskussion kan sedan föras kring resultatets betydelse för ett mindre 

företag. Att resultatet inte kan generaliseras ses således inte som en nackdel i denna specifika 

studie.   

 

Eftersom tre personer har valts ut som intervjuobjekt i ett företag med 40 anställda kommer 

studien inte ge en helhetlig överblick gällande kulturen och strukturen i företaget bland 

samtliga anställda, utan resultera i de enskilda respondenternas bild av företaget. I likhet med 

nackdelen av en fallstudie, kan informationen från dessa utvalda respondenter inte heller 

öppna upp för en generalisering. De intervjuer som genomförts har dock varit med 

respondenter som är utvalda eftersom de besitter värdefull information angående 

forskningsfrågan. Genom att intervjua tre personer, som varit anställda i företaget under 

varierande tidslängder och perioder, fås svar från ett flertal olika perspektiv. Detta ger studien 

en styrka och bidrar till en mer övergripande bild av organisation (Saunders et al. 2012, 

s.262).  

 

3.6 Intervjuer  
Intervjuerna genomfördes av moderatorer (vi uppsatsförfattare) som utgick från ett tema och 

ställde frågor, för att få ett svar och därefter ha möjlighet att ställa följdfrågor baserat på det 

initiala svaret. Detta innebär att strukturen på intervjuerna blev varierande, dock med ett 

konsekvent övergripande tema (Saunders et al. 2012, s.374). Frågorna har inte ställts på ett 

ledande eller föreslående sätt, i syfte för att undvika värdering – dels från respondenten, dels 

från moderatorerna (Saunders et al. 2012, s.393). Frågorna som har ställts har istället varit 

öppna frågor för att uppmuntra respondenten att ge utförliga svar och utveckla vad de menar 

(Saunders et al. 2012, s.391). Vilka specifika teman och övergripande frågor som har ställts 

för att kunna återkoppla till teorin återfinns i bilaga 1.  

 

De teman som intervjufrågorna ställdes kring, kan kopplas till Hofstedes (1994) sex 

dimensioner om organisationskultur och till de fyra kategorierna utvecklade av Stoica et al. 

(2004). På så vis kunde Hansofts organisationskultur klassificeras, både på enhetsnivå och på 

företagsnivå. Främst har Hofstedes sex dimensioner applicerats på de interna miljöerna då de 

är mer specificerade och detaljerade. De fyra kategorierna utvecklade av Stoica et al. som är 
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mer övergripande, har applicerats för att undersöka organisationskulturen på företagsnivå. 

Genom frågor om kommunikation och om hur rapporteringen gick till, ges även en bild av 

företagets struktur. I och med att intervjuerna skett med personer som varit aktiva i företaget 

både innan och efter internationaliseringen, kan även slutsatser dras om hur denna 

internationalisering påverkat kulturen och strukturen – det vill säga om det skett någon 

förändring på organisationsnivå när företaget mött nya marknader och öppnat upp nya kontor. 

Samtliga respondenter har även fått frågor om marknaden och hur ofta förändringar sker som 

påverkar deras arbete, i syfte att definiera den externa miljön företaget är verksam i.  

 

För att inleda intervjuerna och få en övergripande bild av respondenten och hens 

arbetsuppgifter, ställdes generella inledande frågor (se Bilaga 1, Block 1). För sedan övergå 

till teorierna ställdes frågorna från Block 2 som var formade utifrån Stoica et al.s (2004) fyra 

kategorier avseende organisationskultur på företagsnivå. Sedan ställdes frågor som var 

utformade med grund i Hofstedes (1994) sex dimensioner för att få information angående 

organisationskulturen i de olika enheterna, det vill säga de interna miljöerna (se Bilaga 1, 

Block 3). För att vidare få information om Hansofts struktur ställdes frågor angående 

beslutsfattande och kommunikation (se Bilaga 1, Block 4). Dessutom användes frågorna 

gällande organisationskultur då de beskriver Burns och Stalkers (1961) definition av 

mekanisk och organisk organisationsstruktur. För att slutligen få information om de externa 

miljöerna ställdes frågor angående marknaden och branschen som Hansoft är aktiva i och 

deras konkurrenter. På så sätt kan den externa miljön tillskrivas egenskaper utifrån Chenhalls 

(2003) definition av dynamisk och stabil miljö, samt Morgans (2006) teori om anpassning 

mellan intern och extern miljö, (se Bilaga 1, Block 5). 

 

3.7 Sekundärdata  
För att kunna styrka och validera informationen erhållen under intervjuerna har andra data 

rörande Hansoft samlats in. En av dessa källor är föreningen Entrepreneurs Academy (EA) 

som har genomfört en intervju med en av grundarna för företaget. Information från denna 

källa hämtades för att få en överblick av företaget och dess verksamheter, framför allt då 

VD:n inte hade tid för en personlig intervju specifikt för denna studie. För att vidare styrka 

denna information har data samlats in från företagets hemsida. Hänsyn har tagits till att 

informationen som är given av företagets grundare i intervjun från EA och informationen på 

hemsidan kan vara subjektiv då hen av personliga skäl har intresse av att framställa företaget i 
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god dager (Saunders et al. 2012, s.308). Vidare har andra källor, så som hemsidorna Mountain 

Software, Slack och Business Sweden, använts för att triangulera och styrka informationen 

som har angetts i intervjuerna, samt för att undvika missförstånd och få en vidare förklaring 

på begrepp som uppkommit. Dessutom används dessa sekundärdata för att styrka studiens 

primärdata, då den endast är baserad på tre intervjuobjekt.  

 

3.8 Dataanalys 
Samtliga intervjuer har spelats in vid genomförandet och har sedan spelats upp och 

transkriberats av båda uppsatsförfattarna, detta för att kunna jämföra dem och garantera dess 

validitet. Transkriberingarna har dessutom lästs igenom samtidigt som ljudinspelningarna har 

spelats upp, för att säkerställa att allt har kommit med i transkriberingen. Slutligen 

genomfördes en transkriberingssammanfattning för varje intervju, i syfte att identifiera de 

viktigaste teman som uppkommit vid intervjuerna, och därefter kunna sätta dem i relation till 

varandra (Saunders et al. 2015, s.554). Vidare har hänsyn tagits till i vilken ton svaren gavs 

och i de nerskrivna transkriberingarna har anteckningar gjorts om tveksamhet. Vid svar där 

respondenten verkat osäker eller otydlig har stöd sökts i frågan från de andra respondenterna. 

Transkriberingar finns att tillgå hos uppsatsförfattarna och kan lämnas ut på begäran.  

 

Analysen av datamaterialet har skett utifrån de koncept som presenteras i analysmodellen, det 

vill säga: externa miljöer, interna miljöer, organisationskultur och organisationsstruktur. För 

att vidare analysera den data som samlats in, kopplades olika teman ihop som utgavs av 

intervjuobjektens svar. Dessa svar grupperades i ett intervjutema som sedan övergick till ett 

teoretiskt tema och sedan ett övergripande koncept, för att på så sätt kunna återkoppla till 

teorin (Se figur 2). Detta tillvägagångssätt presenterades av Giola et al. (2012) där de använde 

denna metod för att, likt denna studie, kategorisera svar genom teman och sedan koppla dessa 

till det teoretiska ramverket. Valet av att använda denna metod motiveras av att hitta likheter 

mellan svaren då ett företag undersöktes och därmed söktes ett enhetligt mönster i 

respondenternas svar. Detta underlättade även sökningen för avvikelser i svaren och 

tydliggjorde när intervjuobjekten hade olika perspektiv.  
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Figur 2: Datastruktur 

 

4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultat från samtliga intervjuer, samt från sekundärkällor som 

använts för att styrka och utveckla insamlad data. Resultatet presenteras utifrån 

analysmodellen och datastrukturen.  

4.1 Interna miljöer 

Samtliga interna miljöer, det vill säga kontoren i Uppsala, San Francisco och Tokyo, arbetar 

enligt Hansoft själva med flexibilitet och i team. De menar vidare att sina anställda är 

förespråkare av det agila arbetssättet, vilket möjliggör för utvärdering och uppdatering av 

arbetsprocessen (Hansoft 2015a). 

 

4.1.1 Arbetsplats och arbetstider 
Hansoft har varit verksamma i Sverige sedan år 2005 (Hansoft, 2015a) och startade sin 

verksamhet i Uppsala, Sverige, för att sedan inleda en internationalisering i San Francisco, 

USA, år 2013 (Respondent A 2015). Kort därefter expanderade företaget även till Japan, och 

tidigare i år etablerade de verksamhet i Ukraina där de nu har sin utvecklingsavdelning 

(Respondent B 2015).  
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På kontoret i USA fanns det från början ungefär femton medarbetare. Företaget har under året 

valt att reducera personalen och i dagsläget är det två personer som jobbar kvar på kontoret i 

San Francisco (Respondent A 2015; Respondent B 2015). När Hansoft expanderade till USA 

tog de hjälp av det svenska företaget Business Sweden vars syfte är att hjälpa svenska företag 

expandera internationellt (Business Sweden, 2015). År 2013 anställde Hansoft först en 

person, en säljare, vars syfte var att jobba från kontoret i USA. Därefter anställdes en till 

person som i nuläget fortfarande är anställd vid det amerikanska kontoret. Företaget har inte 

ett ordentligt kontor i USA, utan de använde sig utav Business Sweden (Respondent A 2015). 

Genom Business Sweden fick Hansoft tillgång till ett kontor där de hade ett eget skrivbord, 

och ungefär ett år senare etablerades ett större och mer permanent kontor. De delade dock 

kontoret med andra företag. Syftet med att expandera företaget till USA var att flytta över den 

viktigaste delen av företagets marknadsfunktion då USA är företagets största marknad och 

samtidigt komma närmare sina amerikanska kunder. Företaget hade fortfarande kvar ett fåtal 

personer som jobbade med marknadsföringen i Uppsala, den största delen flyttades dock över 

till San Francisco.  

 

Vi flyttade över marknadsfunktionen egentligen, alltså hjärtat av det, till USA. Vi hade fortfarande 

en som jobbade med marketing i Sverige, men vi ville ha den funktionen i USA.  

 

- Respondent A 2015 

 

I Tokyo, Japan, arbetade två personer, båda japaner, vid Hansofts kontor. Dessa två personer 

jobbade med försäljning, kundsupport och generell teknisk support. Likt expansionen till 

USA expanderade Hansoft till Japan för att vara nära sina kunder (Respondent C 2015). 

Arbetstiderna för de anställda inom företaget, både på enhetsnivå och företagsnivå, präglades 

av flexibilitet. Detta på grund av att de “jobbar med hela världen i princip” (Respondent A 

2015). Detta arbetssätt präglar hela företaget, speciellt marknadsfunktionen, eftersom de har 

verksamheter som är aktiva inom olika tidszoner och därför inte kan jobba enligt “nio till fem-

metoden” (Respondent A 2015). Enligt Respondent A kunde de ha möten på kontoret i San 

Francisco klockan sju på morgonen eller elva på kvällen. Även om de arbetade med flexibla 

arbetstider försökte de anställda dock vara på kontoret några dagar i veckan gemensamt. De 

anställda inom Hansoft brukar vara på resande fot ofta och har inte kunnat få ihop tider med 

varandra som ett resultat av att de har kunder över hela världen (Respondent A 2015).  
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Det var väldigt flexibelt överhuvudtaget. […] Eftersom det är nio timmars tidsskillnad så har ju de 

gått från kontoret när klockan är nio på morgonen i San Francisco. Så att överhuvudtaget på 

Hansoft så har det varit väldigt flexibelt.                          

-  Respondent A 2015 

 

Nej, absolut flexibelt. Det är mer det de flesta mjukvaruföretag jobbar efter – prestationer. Man har 

bestämt att på de här två veckorna ska vi hinna såhär långt.                

- Respondent B 2015 

 

It was flexible, flexible. On Fridays we could usually go home earlier. Generally in Japan, when 

your boss tells you that you can leave early, it means that you can leave when you are suppose to 

go home, that you don’t have to work overtime. But at Hansoft, it meant that you could go home 

already at three or four. It was more about achieving a certain task, than to be at the office from 

eight to seven.  

- Respondent C 2015 

 

We live by agile principles: egalitarian, autonomy, adaptability and continuous improvement. As a 

founder-led company, we’re able to put our values first and we aren’t afraid to try something 

completely different. 

- Hansoft 2015a 

4.1.2 Lokala arbetssätt  
I början av expansionen till USA var det inte specificerat vilka arbetsuppgifter de anställda 

skulle ha, detta eftersom de var så pass få som arbetade med marknadsföringen och det fanns 

mycket att jobba med (Respondent A 2015). Efter en tid anställdes en Chief Growth Officer 

(CGO) som hade huvudansvaret över marknadsfunktionen, och även delar av säljfunktionen. 

Denna person satt även med i ledningsgruppen vilket medförde att hen kunde vara med och ta 

strategiska beslut, vilket resulterade i mer specifika arbetsuppgifter. Vidare ökade antalet 

anställda i marknadsfunktionen i takt med expansionen, vilket även tillförde klarhet i de 

anställdas arbetsuppgifter. Rapporteringen från kontoret i San Francisco skedde till en början 

till en av företagets grundare, VD:n i Uppsala (Respondent A 2015). När de sedan anställde 

en CGO rapporterade marknadsföringsteamet till denne som i sin tur rapporterade till VD:n i 

Uppsala. Likt kontoret i USA rörde det oklarheter kring arbetsuppgifterna för de anställda i 

Japan till en början, men efter någon månad klarnade detta upp och de två anställda fick sina 

specifika arbetsuppgifter. Vidare skedde rapporteringen i Japan till en anställd i USA, som i 

sin tur även rapporterade till samma VD i Uppsala. Vem de anställda skulle rapportera till 
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berodde på vilket område hen var aktiv i (Respondent C 2015). Inom 

marknadsföringsfunktionen på kontoret i USA jobbade de med team, vilket är ett arbetssätt 

som verkar prägla hela företaget, oavsett verksamhetsområde. Vissa personer inom teamet i 

San Francisco var lokalt anställda och de arbetade tillsammans med Respondent A som blev 

skickad från Uppsala till kontoret i San Francisco. På kontoret i Uppsala var samtliga lokalt 

anställda, och även vid kontoret som fanns i Japan (Respondent B 2015; Respondent C 2015). 

Då företaget är verksamt inom agil produktutveckling innebär detta att de måste vara flexibla. 

Detta har medfört att de jobbar med så kallade “sprintar”.  

 

I början har man en sprintplanering, då går man igenom backlogen och bestämmer ‘okej under den 

här sprintern då bestämmer vi och vi ska jobba på den här grejen, den här grejen och den här 

grejen, punkt. Det ska vi göra under den här sprintern’. Och så jobbar man med det under den här 

sprinten och då är den låst, då kan ingen komma och säga att ‘Hörrni, kan ni inte göra det är?’, utan 

det är liksom heligt, då gör man det. Målet är att i slutet av den här sprintern ska du ha en 

fungerande bit mjukvara som du faktiskt kan testa. 

- Respondent A 2015 

 

Dessa sprintar är en planering på vad som behöver genomföras två veckor i taget för att 

utveckla en viss produkt som skall släppas efter något år.  När planeringen för dessa två 

veckor är satta går de inte att ändra om det inte verkligen behövs. Efter två veckor och med 

jämna mellanrum testas produkten och det hålls möten för att se om någonting i den 

nästkommande sprintern bör ändras, eller om de kan fortsätta utveckla produkten enligt den 

initiala planeringen. Hansoft jobbar med dessa sprintar genom hela företaget, från 

produktutvecklingen i Uppsala till marknadsfunktionen i San Francisco (Respondent A 2015; 

Respondent B 2015; Respondent C 2015). Företaget har dock inte alltid jobbat med sprintar 

och teams utan detta var ett resultat från företagets omorganisation som de genomförde för 

ungefär två år sedan. Från att jobba med väldigt strikt planering började de jobba mer 

flexibelt med dessa sprintar. Denna omorganisering berodde på att företaget insåg att jobba 

med sprintar skulle gynna dem mer då det sker nästan dagliga förändringar i branschen som 

företaget är aktiv i (Respondent A 2015; Respondent B 2015). Företaget jobbar dock inte 

alltid med sprintar utan har en slags kombination mellan sprintar och strikt planering när det 

behövs (Respondent A 2015). När de jobbar i teams, jobbar de med så kallade “cross-

functional teams”. Detta innebär att en person, en “coach”, som är en expert inom sitt område 

och har jobbat med agil utveckling under många år samt innehar branschkunskapen, hjälper 

andra team att jobba med agil utveckling. Ett exempel är att de som jobbade med 
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marknadsföring och försäljning hade mindre kunskap angående agil utveckling. För att lösa 

detta togs en coach in i marknadsföringsteamet med syfte att hjälpta till att producera artiklar 

tillsammans med marknadsföringsteamet där det behövdes expertkunskap. Detta arbetssätt 

resulterade även i att de anställda kunde vara kreativa i sitt arbete – vare sig de jobbade med 

kundkontakt, programutveckling eller marknadsföring.  

 

Nej, väldigt kreativt. Vi är ju liksom flexibla på det sättet så det finns otroligt (egen kursiv.) 

mycket utrymme för att vara kreativ. Och sen har vi ju inte haft så stor budget som våra 

konkurrenter heller. Vi har inte haft någon budget alls i princip, fram tills för något år sedan, så att, 

då har man varit tvungen att vara lite kreativ. Verkligen. 

- Respondent A 2015 

 

[…] man sig i en grupp och försöker tänka ut idéer. Så på det sättet är det väldigt kreativt och fritt, 

det är väldigt sällan du får något specifikt typ ‘här får du en exakt mall på vad du ska göra’. Utan 

man får riktlinjen snarare än lösningen. 

- Respondent B 2015 

 

Since I worked as a coach, it was very creative. I was the one with most insight and could thereby 

come up with my own solutions.  

- Respondent C 2015 

 

Hansoft is a creative, open-minded and truly agile workplace where every individual gets a chance 

to grow and thrive within her or his capacity. As a Hansoft employee you will have the autonomy 

to exercise your mastery and fulfill your purpose, at the same time grow the company to levels we 

can only achieve as a team. 

- Hansoft 2015a 

 

Vidare exemplifierade Respondent C (2015) kreativiteten genom att säga att var och en inom 

företaget hade sina arbetsuppgifter och var till viss del experter inom det området. Det gavs 

då fria händer för dem att jobba med sitt för att generera resultat. Vidare ledde denna metod, 

att jobba med sprintar, till att företaget jobbade mot mål som de satta upp när de planerade en 

sprint.  

 

4.2 Externa miljöer 

4.2.1 Marknad och konkurrenter 
Samtliga intervjuade respondenter uppgav att Hansoft arbetar i en marknad som kännetecknas 

av teknikbranschens snabba förändringar. Respondent A (2015) menar att det händer saker 
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från dag till dag, med nya trender som kommer och går, och därför måste de arbeta på ett sätt 

som tillåter dem att vara anpassningsbara.  

 

Man åkte på en konferens liksom, och så då märkte dem att nu, liksom snacket därute så att säga, 

är ‘nu ska det vara så här’. Och då, ‘släpp allt ni har, nu måste vi lägga till det här’, för det är 

liksom i ropet (egen kursiv.) hos kunderna. 
- Respondent B 2015 

 

Marknadens inflytande på företagen syns framför allt på Hansofts konkurrenter som 

förändrats och intagit olika positioner under tiden Hansoft varit verksamma (Respondent A 

2015). Deras största konkurrent, enligt samtliga respondenter, är projektledningsverktyget 

Jira. Jira har funnits med sedan Hansoft startades, men var från början inte en speciellt stark 

konkurrent, utan det är något de vuxit sig till att bli. Respondent B (2015) som arbetat med 

utveckling av programvara i Sverige menar att Hansoft inte tagit speciellt mycket hänsyn till 

sina konkurrenter, utan mer “kört sin egen grej”, vilket har bidragit till deras starka position 

på marknaden (Respondent B 2015). Även andra konkurrenter nämndes i intervjuerna, dock 

menade respondenterna att dessa företag utvecklar projektledningsverktyg för mindre företag, 

medan Hansoft är specialiserade på verktyg för större “teams” och “enterprises” (Respondent 

A 2015; Respondent B 2015; Respondent C 2015).  

 

4.3 Organisationskultur 

4.3.1 Fritid och välmående 
Eftersom det flexibla arbetssättet präglade företaget i helhet, och de anställda arbetade över 

flera olika tidszoner, hade de inga strikta arbetstider, och därmed inte heller satta tider för 

fritid. Dock menar respondenterna att de ändå hade tid utanför jobbet. Respondent A (2015) 

förklarar detta genom att säga att hen inte hade möjlighet att boka in en stående, regelbunden 

tid för en hobby, då arbetsschemat inte såg ut på det sättet. Dock menar hen att om en middag 

var inbokad en kväll och det skulle komma upp jobb, fanns möjligheten att säga nej till 

jobbmötet och stå på sig om middagen med vänner, och att detta respekterades av ledningen 

(Respondent A 2015). Vidare menade Respondent A att i och med allt resande och de flexibla 

tiderna, flöt jobb och fritid ihop. Mycket tid spenderades på resande fot, och på konferenser 

vilket ledde till att hen som anställd började umgås med andra människor i branschen 

(Respondent A 2015). Även Respondent C som är japan och arbetade på kontoret i Japan 

ansåg att det fanns en bra balans mellan jobb och fritid. Hen resonerade dock kring faktumet 
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att kulturen ser annorlunda ut i Japan, och att hen enligt tidigare jobberfarenheter var van vid 

en mer strikt arbetsmoral (Respondent C 2015). Respondent B menade också att det fanns tid 

för personlig fritid, och likt det Respondent A påstår, respekterade ledningen när de satte 

stopp för dagen. Däremot menar hen att uppmuntrande från ledningen kunde ha förbättrats då 

detta var någonting Respondent B saknade, och dessutom var en av anledningarna till att hen 

valde att sluta på företaget (Respondent B 2015). 

 

4.4 Organisationsstruktur 

4.4.1 Kommunikation  
Eftersom Hansoft jobbar agilt och flexibelt innebär det att de inte har någon möteskultur, det 

vill säga, de har inte traditionella möten med varandra på regelbunden basis. De har dock 

möten innan de börjar en ny sprint och möten efter sprinten för att diskutera hur det har gått 

med själva sprinten och för att se om planeringen med nästkommande sprint bör ändras. 

Dessa kallas för “daily scrum meetings” och innebär att mötena sker i stående from för att 

spara tid, samt för att högst ta 15 minuter (Respondent A 2015; Mountain Goat Software 

2015). Företagets främsta kommunikation sker via ett program vid namn Slack (Respondent 

A 2015; Respondent B 2015; Respondent C 2015). Detta program tillåter folk att chatta med 

varandra privat eller i grupper. Vidare är det möjligt att dela filer över detta program (Slack 

2015). Företaget har olika chattgrupper inom detta program och via dem kommunicerar de 

över verksamhetsområdena. I början kommunicerade de anställda inom företaget via email 

och telefon för att sedan övergå till Skype. Under de senare åren konverterade dem till Slack 

(Respondent A 2015; Respondent B).  

 

4.4.2 Hierarki och formalitet 
Ingen av de intervjuade ansåg att Hansoft är ett hierarkiskt eller strikt företag. Eftersom de 

arbetar flexibelt har de möjlighet att ta egna beslut och genom kommunikationsverktyget 

Slack, kommunicerar de alla med varandra. Vidare tas beslut gällande viktiga frågor av dem 

som besitter den bästa kunskapen angående beslutet. Vid större beslut konsulteras företagets 

VD, men vid mindre beslut, och om den anställda kan motivera varför hen tog det beslutet, 

anses beslutsfattande av andra än VD:n vara acceptabelt (Respondent A 2015; Respondent B 

2015; Respondent C 2015). Formaliteten i företaget uppfattades heller inte vara speciellt hög. 

De anställda har ingen specifik klädsel eller behöver bete sig på ett speciellt sätt runt anställda 
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med högre position, utan fokus låg på vad de anställda tillförde till företaget (Respondent A 

2015; Respondent B 2015; Respondent C 2015).  

 

Det uppfattade jag det inte som. Men det beror dels på att vi jobbat med amerikanska marknaden 

från dag ett och anpassat hela vårt budskap och arbetssätt till det, vi hade knappt några kunder i 

Skandinavien fram till ett par år sedan när bland annat Ericsson kom in som stor kund, dels på att 

industrin vi verkar inom är väldigt informell även i USA. 
- Respondent A 2015 

 

Dock uppgav Respondent B att formaliteten förändrades när företaget fick in riskkapital och 

då expanderade till USA. Anledningen till att de valde att ha kontoret specifikt i San 

Francisco var för att det var där “alla andra coola hängde” (Respondent B 2015).  

 

Det ändrades lite med tiden så här. När dem fick lite pengar för investering då ändrades det lite, 

vilket jag tyckte var till det sämre. Men det har ju alltid varit väldigt ’laid back’, det har det vart. 

Men du gör ju inte en bättre produkt för att folk springer runt i slips, utan det handlar ju faktiskt 

om vad folk tillför liksom.  
- Respondent B 2015 

 

I och med öppnandet av kontoret i San Francisco menar Respondent B (2015) att formaliteten 

ökade, då ledningen ansåg att de behövde passa in med andra internationella programmerare 

som också befann sig där. Respondent C (2015) poängterade vidare att nivån av formalitet 

inte var hög vid deras kontor i Japan, mellan de två anställda som arbetade där. Dock 

anpassade Respondent C sin nivå av formalitet i kongruens med den japanska nationella 

kulturen när hen besökte företagets japanska kunder (Respondent C 2015). 

 

I could wear regular clothes in the office because it was just me and my co-worker, but when I 

visited our customers I had to dress more formally because that is how you do it in Japan.  

- Respondent C 2015 

 
 
5. Analys och diskussion 
Under detta avsnitt förs en analys och diskussion kring analysmodellen kopplat till resultaten 

och den valda teorin. Studiens frågeställning har använts för att analysera och diskutera 

möjliga samband och orsaker: Hur påverkar en internationalisering med nya interna och 

externa miljöer ett mindre företags organisationskultur och struktur? 
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5.1 Hansofts interna miljöer och Hofstedes dimensioner 
Baserat på den primär- och sekundärdata som samlades från intervjuerna och webbsidorna går 

det att urskilja vissa liknelser mellan Hofstedes sex organisationskultursdimensioner och 

kulturen i Hansofts verksamheter. För att analysera organisationskulturen i de olika enheterna 

på en mer detaljerad nivå än företagsnivå, det vill säga de interna miljöerna, används därför 

Hofstedes sex dimensioner inom organisationskultur. 

 

Hansofts verksamheter i Japan och USA har egenskaper i likhet med Hofstedes (1994) första 

dimension gällande organisationskultur, nämligen resultatorienterat. I synnerhet eftersom det 

rörde oklarheter kring vilka arbetsuppgifter de anställda hade när företaget först expanderade 

till dessa länder. Vidare jobbade de efter ett gemensamt intresse; företagets välmående. När 

enheterna sedan hade etablerats och skapat rutiner, gick de ifrån att endast vara 

resultatorienterade till att vara resultatorienterade med inslag av att vara processorienterade. 

Detta var ett resultat av att de anställda som jobbade i Japan och USA fick klarhet i vad deras 

arbetsuppgifter var, som enligt Hofstede (1994) anses vara processorienterat, samtidigt som 

de fokuserade på att nå resultat, vilket är i linje med Hofstedes definition av ett 

resultatorienterat företag. På kontoret i Uppsala arbetade Hansoft utifrån samma principer 

som enheterna i USA och Japan, nämligen en kombination av process- och resultatorienterat. 

Dock arbetade de på detta sätt vid expansionerna till Japan och USA, samt även efter. 

Anledningen till den framträdande kombinationen kan grunda sig i att de anställda hade 

jobbat för företaget under en längre tid, vilket har medfört klarheter i vad deras 

arbetsuppgifter var och innefattade. Vidare arbetar de anställda på Hansoft med sprintar, 

vilket tyder på att de försöker uppnå mål och därmed resultat. Oavsett vilken avdelning den 

intervjuade hade arbetat på, var arbetssättet med sprintar, det vill säga kortsiktiga delmål, en 

viktig del av deras vardag (Respondent A 2015; Respondent B 2015; Respondent C 2015). 

  
Samtliga respondenter som intervjuades enades om att välmående är viktigt för Hansoft och 

menade att de fick stöd gällande personlig fritid från ledningen. Vidare är detta något som 

företaget poängterar på deras hemsida där de påstår att de värderar de anställdas välmående 

och betonar vikten av att anställda på företaget ska trivas med sitt jobb och arbetsmiljö. Att 

både respondenterna uppgav detta, och företaget själva skrivit ut det på sin hemsida, tyder på 

att företaget är anställdsorienterade enligt Hofstedes (1994) andra dimension. Då 

respondenterna, som har arbetat i olika delar av verksamheten, enats om detta indikerar det ett 

arbetssätt som präglar hela företaget – oavsett vilken geografisk verksamhet det berör.  
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Angående Hofstedes (1994) tredje dimension, professionell vs. bymentalitet, som berör om de 

anställda är utbildade för sitt yrke, var svaren inte enhetliga. Av de tre respondenter som 

intervjuades var två, Respondent A och C, utbildade för det området de var verksamma i. Den 

tredje, Respondent B som arbetade på utvecklingsavdelningen, hade inte utbildning för sitt 

arbete, men har dock arbetat med kvalitetssäkring i närmare tio år. Detta är en indikation på 

att Hansoft har en blandning av professionell och konservativ organisationskultur. Denna 

dimension fångar upp i vilken grad en person identifierar sig med själva arbetet (konservativ) 

eller sitt yrke (professionell). Studien har dock ett litet urval av anställda att basera detta på, 

och i och med att det inte rörde enhet om de var utbildade inom det området de är verksamma 

i är det svårt att generalisera denna dimension över hela företaget. Vad som anses som 

professionellt kan också ifrågasättas. I och med att Respondent B har tio års 

arbetslivserfarenhet inom yrket kan även hen anses identifiera sig mitt sitt yrke. Möjligen 

ännu mer än de andra två, då denna respondent aktivt valt att frångå sin utbildning och istället 

valt att genom erfarenhet lära sig yrket kvalitetssäkrare. Från denna aspekt kan samtliga 

intervjuade tillhöra den professionella grenen av Hofstedes (1994) tredje dimension, vilket 

tyder på att de anställda hade en bakgrund som gjorde dem till lämpliga personer för 

positionerna Hansoft anställde dem för.  

  

Vidare har Hansoft en så kallad öppen kultur då kommunikationen mellan de anställda inom 

företaget flödar fritt och nykomlingar välkomnas in i företaget utan några hinder. Detta kan 

bero på att det är ett litet företag med cirka fyrtio anställda, vilket gör det enklare att 

kommunicera. Sedan har de även implementerat ett nytt kommunikationssystem, Slack, med 

syfte att underlätta kommunikationen mellan verksamheterna på olika geografiska områden. 

Faktumet att det är ett mindre företag kan även underlätta för nykomlingar när de ska 

välkomnas in eftersom relationer mellan kollegor kan etableras snabbare än vid ett större 

företag. Andra ändan av Hofstedes (1994) fjärde dimension är ett stängt system, vilket det 

inte finns några indikationer på att Hansoft skulle ha. I intervjuerna uppkom det att förutom 

en öppen kommunikation de anställda emellan, fanns det en öppen kommunikation även 

mellan anställda och ledningen. Via kommunikationssystemet Slack, kommunicerade såväl de 

anställda som ledningen med varandra för att se till att samtliga skulle vara uppdaterade om 

vad som hände inom företaget och de olika verksamhetsområdena (Respondent B 2015). 

  
Gällande Hofstedes (1994) femte dimension, stram vs. lös kontroll, anses Hansoft arbeta mer 

efter lös kontroll. En anledning till att ha lös kontroll i ett företag som Hansoft kan vara att de 
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är ett relativt litet företag och de är verksamma inom teknikbranschen som präglas om 

konstanta förändringar och en snabb utveckling. I Japan var det två kollegor som arbetade 

med varandra och mellan USA och Sverige var det ungefär 40 anställda, vilket betyder att på 

de olika enheterna var det ungefär 20 anställda. Detta medförde att det inte krävdes en hög 

formalitet bland kollegorna. Punktualitet värdesattes dock, som ett resultat av sprintarna. Om 

en sprint inte färdigställdes i tid påverkade detta den följande sprinten. Det är dock i denna 

dimension som det skedde en synlig förändring i relation till expansionen till USA och Japan. 

Respondent B menar att efter expansionen till USA blev kontoret i Sverige mer formella. 

Detta då ledningen ville upprätthålla en sorts status och ville framstå på ett visst sätt. Nivån av 

formalitet var dock oförändrad i USA och Japan. Detta kan bero på att de var nyetablerade 

verksamheter som endast var verksamma i två, respektive sex månader. Det innebär att ett 

större inflytande från kontoret i Uppsala inte hann nå fram och genomarbetas, vilket inte 

resulterade i en förändring. Nivån av formalitet inom verksamheterna i USA och Japan var 

densamma som nivån av formalitet och punktualitet vid kontoret i Uppsala. När det gäller 

denna dimension hade studien gynnats av fler respondenter för att undersöka om det bara var 

Respondent B som uppfattade en förändring eller om denna åsikt återfanns bland fler 

anställda. 

  
Då Hansoft arbetar agilt innebär detta att företaget har en pragmatisk organisationskultur. 

Genom att jobba agilt arbetar företaget mer flexibelt och har nära kontakt med deras kunder. 

Detta återspelas i faktumet att Respondent A och C påstod att de anställda var ofta på resande 

fot för att nå ut till sina kunder. En anledning till Hansoft pragmatiska organisationskultur kan 

bero på dess storlek. Hansoft är ett mindre företag vilket innebär att de behöver anpassa sig 

efter sina kunder och marknaden som sedan resulterar i ett flexibelt arbetssätt. 

 

5.2 Hansofts externa miljöer och sambandet till de interna miljöerna 
Den externa miljön Hansoft är verksam i är deras marknad, som enligt både 

intervjupersonerna och Hansoft själva kännetecknas av nya trender och kontinuerliga 

förändringar inom teknikbranschen (Respondent A 2015; Respondent B 2015; Respondent C 

2015; Hansoft 2015a). Företagets marknad har varit densamma under alla verksamhetsår, och 

uppges även vara anledningen till att företaget öppnat upp kontor i USA och Japan. Då 

Hansoft främsta kunder befinner sig i USA och Japan, öppnade de upp kontor i dessa länder 

eftersom tidsskillnaden i Sverige blev problematisk och internationaliseringen gav dem 
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möjlighet att komma närmre sina kunder (Respondent A 2015; Respondent B 2015). Den 

dynamiska och komplexa miljön som Hansoft uppenbarligen är verksam i (Chenhall 2003), 

påverkar vidare de interna miljöerna i enlighet med Morgans (2006) teori om anpassning. Den 

externa miljön har lett till att de interna miljöerna måste vara flexibla och anpassningsbara; 

således har den dynamiska miljön bidragit till det flexibla och agila arbetssättet som präglar 

Hansoft som företag. Samtliga interna miljöer – Uppsala, San Francisco och Tokyo – arbetar 

alla på detta sätt, då samtliga enheter måste vara uppdaterade om förändringar på marknaden 

och om vad kunderna efterfrågar. Den externa miljön i Japan hade kunnat tänkas vara mer 

formell då den japanska kulturen i sig är mer formell. Dock klargjorde Respondent C (2015) 

att denna formalitet endast var evident vid kundbesök, och inte på kontoret mellan de 

anställda. Följaktligen beror Hansofts genomgående interna miljö, vilken är präglad av 

flexibilitet och teamwork, av dess externa miljö. Sambandet mellan intern och extern miljö är 

vad Morgan (2006) betonar. För att Hansoft ska kunna hålla sig uppdaterade om vad som 

händer på marknaden måste de arbeta mot kortsiktiga mål, till exempel i form av sprintar, för 

att därefter göra en utvärdering om den aktuella marknaden och om det uppsatta målet 

fortfarande är relevant. Ett sådant arbetssätt tillåter företaget att arbeta effektivt mot mål 

samtidigt som de är anpassningsbara till de förändringar som den externa miljön präglas av.  

 

Vad som är intressant är dock att fastän Hansofts marknad var densamma innan 

internationaliseringen, var formaliteten som ovan nämnt förändrad. Den amerikanska och 

japanska marknaden har hela tiden varit Hansofts främsta marknader för kunder. Dock ökade 

formaliteten i företaget, specifikt vid kontoret i Uppsala, vid expansionen till San Francisco 

(Respondent B 2015). Detta kan bero på att grundarna, som också sätter värderingarna i 

företaget (Hofstede 1994), ansåg att de behövde bete sig på ett visst sätt vid öppnandet av 

kontoret där många framgångsrika programmerare var placerade. Egentligen gjorde företaget 

samma sak som innan, och var aktiva inom samma marknad. Det enda som ändrades var vissa 

anställdas geografiska placering, och faktumet att Hansoft nu var internationella med ett 

kontor på en annan marknad än endast Sverige. Respondenten som varit placerad i Uppsala 

menade att expansionen till San Francisco ledde till att ledningen började klä sig på ett mer 

formellt sätt och började bry sig mer om yttre omständigheter. Denna typ av formalitet, att 

framställa sig själv och företaget på ett visst sätt, är något som saknas i litteraturen kring 

externa miljöer och organisationskultur. Den formalitet som oftast benämns och refereras till 

är hur de anställda agerar mot ledningen och kollegor. I detta fall berör formaliteten mer hur 

ledningen framställs, eller andra möjliga som representerar företaget, och hur andra i samma 
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bransch uppfattar dem. Denna värdeförändring som skedde hos ledningen i och med 

expansionen uppfattades uppenbarligen av de anställda då Respondent B (2015) betonade 

denna förändring i intervjun, och är en dimension som inte tas upp i varken Hofstedes (1994) 

eller Stoica et al.s (2004) dimensionsverktyg. Hur organisationskulturen påverkas av att 

företaget kommer närmre andra framgångsrika företag i samma bransch kan således inte 

besvaras av de teorier som diskuterats i denna studie. Dessa programmerare och företag som 

var placerade i San Francisco var Hansofts konkurrenter såväl före, som efter, expansionen. 

Det var inte nya konkurrenter de behövde introducera sig för, utan de hamnade endast närmre 

dem geografiskt. Den ökade formaliteten hos ledningen i och med expansionen till San 

Francisco berodde således på deras specifika uppfattningar kring denna plats och hur de ansåg 

att ett företag placerat i denna stad borde se ut för att upprätthålla sin status.  

 

5.3 Organisationskultur på företagsnivå 
För att analysera Hansofts organisationskultur på företagsnivå används primärt de 

övergripande fyra dimensionerna av Stoica et al. (2004), dock med hänsyn till Hofstedes 

(1994) dimensioner och Hansofts organisationsstruktur. 

 

I sin helhet präglas Hansoft av en marknadsdriven, adhokratisk och klankultur på 

företagsnivå. Hansoft anses vara marknadsdriven eftersom respondenterna som intervjuades 

kunde utan några hinder nämna Hansofts konkurrenter, samt berätta kortfattat om dem. Det 

som även stärker detta faktum är att respondenterna var aktiva inom olika 

verksamhetsområden i olika enheter och de var ändå fullt medvetna om Hansofts 

konkurrenter och kunder. Detta kan bero på att de är ett mindre företag som är verksamma 

inom en bransch där det sker förändringar på marknaden, vilket medför att de måste vara 

produktiva och medvetna. Vidare jobbar hela företaget med sprintar, som handlar om att sätta 

upp ett mål som ska genomföras under två veckor, och arbetar sedan för att uppnå dessa mål. 

Att Hansoft anses vara en marknadsdriven kultur går även hand i hand med att de har en 

pragmatisk kultur på enhetsnivå vilket innebär att de jobbar flexibelt och har nära kontakt till 

sina kunder. Vidare anses Hansoft ha en organisk företagsstruktur (vilket diskuteras djupare i 

nästa kapitel) som betyder att de måste vara medvetna om eventuella förändringar på 

marknaden. 

 

På företaget värdesätts kreativitet. Det är något som samtliga respondenter enas om och som 

Hansoft även skriver ut på sin hemsida. Detta indikerar att förtaget även har vad Stoica et al. 
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(2004) benämner som en adhokratisk kultur. Denna dimension omfattar nivån av 

entreprenörskap, kreativitet och anpassningsförmåga samt även flexibilitet och tolerans. 

Företaget påstår att de arbetar agilt och med ett öppet sinne, vilket även respondenterna 

hävdar. Vidare har Hansoft en, som Hofstede (1994) benämner, pragmatisk 

organisationskultur i sina enheter. Denna typ av kultur går hand i hand med den adhokratiska 

kulturen då vissa punkter överensstämmer med varandra – så som flexibilitet och 

anpassningsförmåga.  Slutligen har företaget anammat en så kallad klankultur då de oftast 

arbetar inom teams. Detta arbetssätt ses i planeringen och genomförandet av deras sprintar. 

Arbetssättet har i sin tur påverkat företagets struktur. Kategorin som inte var synlig i Hansofts 

organisationskultur var den som Stoica et al. (2004) benämner hierarkisk kultur. Detta 

påvisades i respondenternas svar om att de är självständiga och arbetar kreativt. Vidare stöds 

detta av informationen som är tillgängligt på företagets hemsida. Bristen på hierarki kan 

troligtvis även ha att göra med branschen företaget är aktiva i. När det sker förändringar på 

marknaden eller när beslut måste fattas anses det vara acceptabelt att en individ utöver 

ledningen med information angående beslutet kan ta det, förutsatt att hen har en skälig 

motivation till beslutet, vilket tyder på att Hansoft inte präglas av en hierarkisk kultur.  

 

5.4 Organisationsstrukturen i Hansoft  
Det är tydligt att Hansoft både före och efter sin internationalisering har vad Burns och 

Stalker (1961) definierar som en organisk organisationsstruktur. Innan de började expandera 

till nya länder rapporterade samtliga anställa till VD:n, vilket indikerar tendenser till en mer 

mekanisk struktur. Dock berodde denna struktur på att företaget endast bestod av ett fåtal 

anställda och företagets var dessutom i sin startgrop och prövade arbetssätt. När Hansoft 

sedan växte och de upptäckte effektiverare kommunikationssätt försvann dessa tendenser, och 

idag är Hansoft ett organiskt företag. Idag arbetar de anställda i team, de har ett externt fokus 

på marknaden och sina kunder, och de kommunicerar fritt mellan varandra med hjälp av 

programmet Slack. Det finns inga tendenser till hierarki eller strikta regler. Vidare har de inga 

specifika arbetsuppgifter som de blir tilldelade, utan de kommer fram till vad som behöver 

göras genom att diskutera med varandra och sedan arbeta i sprintar som pågår i cirka två 

veckor. Enligt Burns och Stalker (1961) beror organisationsstrukturen på företagets externa 

miljö, och det verkar stämma även i detta fall. Den externa miljön har påverkat företagets 

arbetssätt, och därmed även strukturen. Om den externa miljön endast hade påverkat 

arbetssättet, och inte strukturen, hade företaget till slut nått en gräns. Om ett företag 
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implementerar ett arbetssätt som består av teamwork och informalitet, krävs det att de 

anställda även har möjlighet att ta egna beslut och kommunicera fritt, vilket är fallet i 

Hansoft. Om de anställda skulle arbeta på detta sätt, men istället tvingades rapportera till en 

chef som sedan rapporterar till ledningen, som ska ta ett beslut för att sedan föra svaret 

tillbaka ned samma väg, skulle det ta alldeles för lång tid. Företaget skulle inte kunna ta 

snabba beslut för att uppdatera sin arbetsprocess efter förändringarna på marknaden, om 

beslutet skulle tas i flera steg. Det flexibla arbetssättet som präglar Hansofts interna miljöer 

såväl som organisationskultur, med möjlighet till egna beslut och öppen kommunikation, 

leder till att företaget får en relativt platt organisationsstruktur. I likhet med teorierna är alla 

dessa faktorer – organisationskultur, struktur och miljö – anpassade efter varandra och tillåter 

därmed optimal anpassning till miljön.  

 

6. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsats baserat på tidigare analys och diskussion. Vidare 

diskuteras studiens avgränsningar och författarnas förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Hansofts interna och externa miljöer har 

påverkat företagets kultur samt struktur vid en internationalisering. För att undersöka detta har 

teorier kring kultur och struktur lyfts fram för att ställa dem i jämförelse med företaget. 

Studien påvisar att de interna och externa miljöerna inte har haft en betydande påverkan på 

företagets kultur och struktur vid deras expansion. Organisationskulturen och strukturen har 

till viss nivå varit oförändrade genom internationaliseringsprocessen. Detta kan bero på att 

Hansoft inte har internationaliserat i en betydande grad, och inte heller i vanlig bemärkelse, 

vilket betyder att studien därmed blir begränsad. De externa miljöerna har dock tydligen 

påverkat arbetssättet på de interna miljöerna, och således påverkat både organisationskulturen 

och strukturen. Den externa miljön påverkade dock företaget redan innan 

internationaliseringen, det vill säga innan själva öppnat av kontor i nya länder, då företaget 

redan hade internationella marknader. Hansoft har endast flyttat över delar av sin verksamhet 

för att komma närmre sina kunder och har således inte mött nya marknader med kunder, utan 

endast förändrat sin geografiska placering. Detta kan ha resulterat i att organisationskulturen 

och strukturen ser likadan ut i de olika enheterna och därmed på företagsnivå. Vidare kan 

anledningen till varför det inte har skett en större förändring kring organisationskulturen och 

strukturen för företaget bero på att det sker konstanta förändringar i branschen de är aktiva i, 

vilket betyder att ett sätt att arbeta inte funkar för alla. Faktumet att Hansoft är ett mindre 
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företag, innebär att de måste konstant förhålla sig till marknaden och förändringarna som 

kännetecknar branschen om de vill vara lönsamma och erbjuda produkter som är aktuella. 

Resultatet av denna studie indikerar att mindre företag som väljer att internationalisera sig till 

länder där de redan har en aktiv marknad, inte genomgår en större förändring gällande 

organisationskultur och struktur. Således behöver företag som Hansoft inte oroa sig för större 

organisatoriska förändringar i dessa avseenden vid en sådan internationalisering.  

 

6.1 Avgränsningar och vidare forskning  
Denna studie har bortsett från verksamheten i Ukraina då det ansågs att verksamheten var så 

pass nyetablerad att den inte kunnat påverka företaget på en generell nivå. Det är dock viktigt 

att poängtera att verksamheten i själva fallet påverkar den nuvarande organisationsstrukturen 

och kulturen i Hansoft och därmed kan resultatet till viss del vara missvisande gällande hur 

det ser ut efter denna etablering. Vidare kan företagets pågående avveckling ha påverkat 

resultatet i form av värdeläggning i respondenternas svar.  

 

Det finns många teorier som diskuterar organisationsstruktur och kultur. Detta var även 

utgångspunkten för studien. Det skulle dock vara intressant att undersöka om det finns 

eventuella transitionsfaser, det vill säga olika steg som genomgås under en 

internationalisering, av organisationsstruktur och kultur vid expansioner och om dessa skiljer 

sig åt beroende på företagets storlek samt verksamhet. Vidare kan det vara intressant att 

undersöka om det egentligen sker förändringar för mindre företag endast vid en expansion 

och inte en internationalisering gällande organisationsstruktur och kultur, samt undersöka vad 

detta i sådana fall skulle bero på. Vår studie har påvisat att små företag inte bör vara rädda för 

en eventuell förändring av organisationsstruktur och kulturen om de väljer att flytta över delar 

av sin verksamhet till andra kontinenter för att vara nära sina kunder. Denna studie är dock 

begränsad till ett företag och resultaten kan därmed inte generaliseras. Hansoft kan dock 

använda resultaten från denna studie vid ännu en expansion för att undersöka om den 

expansionen skulle orsaka förändringar i deras organisationsstruktur och kultur. Studiens 

resultat betonar även den externa miljöns betydelse för arbetssättet på företaget. Ledningen i 

företaget borde med grund i dessa resultat, fokusera på att upprätthålla sitt externa fokus och 

bibehålla en organisk struktur, även i situationer som annars kan upplevas som otrygga.  
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Vidare vore det intressant att göra en djupare analys av den ökade formalitet som uppkom hos 

ledningen i och med expansionen till San Francisco. Ingen av dimensionsteorierna som 

använts i denna studie behandlar ökad formalitet som en följd av företagets geografiska 

placering i förhållande till dess konkurrenter. Enligt teorierna hade formaliteten snarare 

kunnat tänkas öka vid expansionen till Japan och när företaget anställde japaner som tidigare 

arbetat i en striktare kultur präglat av formalitet. Den geografiska placeringen med fokus på 

närheten till konkurrenter och kunskap vore därför av intresse för vidare forskning inom 

organisationskultur. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Block 1 

Allmänna frågor om position och arbetsuppgifter 

 

Hur länge har du jobbat på Hansoft? 

Vad är din position? 

Vilken typ av erfarenhet har du? 

Arbetar du självständigt eller tillsammans med andra? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Skulle du säga att du har flexibla arbetstider? 

Har du ett eget ansvarsområde? 

Hur utvärderas ditt arbete (till exempel budgetering)? 

Finns det mycket planering som måste följas? 

 

Block 2 

Frågor angående organisationskulturen på företagsnivå, kopplade till Stoica et als (2004) 

dimensioner.  

 

Marknadsdriven 

Jobbar du efter mål? I så fall vilka?  

Hur mycket vet du om era konkurrenter?  

 

Adhokrati 

Har ni specifika arbetsuppgifter eller har du möjlighet att vara flexibel i ditt arbete? 

Får du vara kreativ i ditt arbete? 

Tog det lång tid innan du kom in och anpassade dig till dina arbetsuppgifter? 

 

Klan 

Uppmuntras teamwork? 

Hur ofta arbetar du tillsammans med andra? Vilka samarbetar du då med? 

Trivs du med ditt arbete? 

Anser du att det ges utrymme för ditt personliga välmående? 

Har du tid för annat än jobb? 
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Hierarki 

Känner du att du har möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och hur du arbetar? 

Har du strikta regler du måste följa i ditt arbete? 

Hur sker kommunikationen i företaget?  

Vem är det som bestämmer vad du ska göra? 

 

Block 3 

Frågor angående interna miljöer, kopplade till Hofstedes (1994) dimensioner.  

 

Dimension 1: 

Jobbar du efter rutiner?  

Lägger du fokus på vilket resultat företaget uppnår? 

Känner du att ditt arbete påverkar företagets resultat? 

 

Dimension 2: 

Får du någon uppmuntran från ledningen? I så fall hur? 

Tycker du ledningen ser till ditt välmående?  

 

Dimension 3: 

Anser du att det du har utbildat dig till är lämplig för det arbete du genomför? 

 

Dimension 4: 

Kände du dig välkommen när du först började arbeta på Hansoft? 

Hur kommunicerar du med andra inom företaget? 

Hur kommunicerar du med era kunder? 

 

Dimension 5: 

Tycker du att det finns en strikt kontroll på företaget? 

Uppfattar du att ni har en hög nivå av formalitet?  

 

Dimension 6: 

Arbetar du med produkter eller tjänster? 

Måste du följa några specifika lagar? 

Hur mycket kundkontakt har du? 
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Block 4 

Frågor angående organisationsstruktur, dessa är kopplade till Burns och Stalkers (1961) 

teori om organisk och mekanisk struktur. 

 

Vems åsikter värderas högst vid beslutsfattande? Är det personer med högre position eller 

folk med mer erfarenhet? 

Hur kommunicerade du med dina kollegor? 

Hur kommunicerade du med ledningen? 

Hade du mycket kundkontakt? Hur fördes denna kontakt i så fall? 

 

Block 5 

Frågor angående extern miljö, kopplade till Chenhalls (2003) kategorisering av dynamiska 

och stabila miljöer, samt Morgans (2006) teori om anpassning mellan intern och extern 

miljö. 

 

Hur ser marknaden ut för era tjänster i Japan/USA/Sverige? 

Sker det många förändringar inom branschen? 

Måste ni ta hänsyn till marknadsförändringar och hålla er uppdaterade? 

Finns det andra företag som erbjuder liknande tjänster som ni gör? 

Har ni samma konkurrenter idag som ni hade när ni började? Vad tror du att det beror på? 

När ni lanserar en ny produkt är det några specifika risker ni tar hänsyn till? 

Hur har ni gått tillväga för att lansera er nya produkt Hansoft X? 

 

 

 

 


