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Forord 

Denne rapport er skrevet som afslutning på HD 2. Del i International Business på Copenhagen 

Business School. Opgaven vil indeholde teorier og modeller som er blevet gennemgået igennem 

hele uddannelsesperioden, samt tilegnet på egen hånd igennem research.  

Opgavens formål er at belyse, analysere og løse den problemstilling som den givne casevirksomhed 

er udsat for. Opgaven har taget udgangspunkt i WERD ApS, som er en dansk IT-Hardware 

forhandler. Jeg, Alexander Klint, er selv ansat i virksomheden som ”New Bizz Manager” som er en 

strategisk rolle med fokus på udvikling af forretningen.  

Mit ansvar har været at bistå vores CEO og ejer, Jakob Nielsen, i forbindelse med den 

omstrukturering der har været i virksomheden efter et par år med dårlige resultater. Derudover har 

jeg haft til ansvar at styrke vores forretning helt generelt og sikre en mere stabil drift af 

virksomheden.  

Derfor har jeg også haft til ansvar at finde udviklingsområder for virksomheden, hvoraf valget er 

faldet på et nyt CRM-system og dertilhørende BI-løsning. Virksomheden er opmærksomme på 

projektet, og har vist fuld opbakning til udførelse af disse tiltag. Denne opgave er derfor ikke 

udelukkende af teoretisk og hypotetisk natur, men skal også have til formål at gøre projektet til 

virkelighed.  

Executive Summary 

Purpose for the project 

The company has had some years with a decline in turnover and had to redefine themselves after 23 

years in the market at the time. This ended up with a short-term strategy of not saying “no” to 

anything and trying a lot of new approaches, which quickly escalated into a new way of doing 

business and opened a lot of doors.  

After almost 2 years of constant growth in turnover and employees the company is now starting to 

experience some limitations in the manual way of doing business. Therefore, it is needed to find and 

implement some modern technology that will be a turning point for the company’s normal manual 

processes.  
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The main purpose for the project is to prepare and secure success for the upcoming implementation 

of two new IT-systems, a new CRM-system and a BI-solution. Through these new IT-systems it 

should be possible to do a much more thorough job with customers and suppliers, but also get some 

much more detailed views into the business through some new reports.  

Methodology 

The paper is based on a long line of theories, model and data which gives the insight that the final 

conclusion is bases upon. The methodology used have had special focus on cultural differences, 

different management theories, internal procedures and factors and different strategical 

considerations.  

Results 

It is clear when getting an overview over the three involved cultures that there were several cultural 

differences which could potentially affect the business. To make sure these cultural differences 

won’t affect the project integration it has been important to map out the differences so the leaders 

will be aware of these differences and can avoid any cultural clashes.  

Beside the cultural analysis it also became clear that to make the implementation of the new system 

a success it is also necessary to have a full understanding of the ways to lead the employees of the 

company. Throughout the whole project there has also been studied numerous models which has 

already proven to give a great view of the project different lifecycles and have given a great 

preparation for the implementation process. The models also give a dynamic approach to the project 

and gives the opportunity to use it throughout the whole projects implementation process and that 

way be ready to possible challenges.  

Conclusion 

The conclusion of the complete analysis of the project is that through the attention to leadership, 

careful preparation of the projects lifecycle and understanding of the cultural differences of the 

three involved countries should it be possible to make a successful implementation of the two new 

IT-systems.  

It could also be concluded that by reaching a joint vision for the company in the process of the new 

IT-systems that it is possible to secure the future and create a new precedence for future innovation 

development.  
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Del 1 – Indledning 

Motivation for denne opgave har været de daglige udfordringer som undertegnede har oplevet 

igennem sine år i virksomheden, samt det ønske at man forsætter sin positive udvikling. Projektet 

vil, så vidt muligt, inddrage de forskellige faktorer som ville kunne påvirke projektets succes.  

Fokusset i opgaven er ikke at definere om det er en god idé at implementere de nye IT-systemer, da 

det på forhånd er konkluderet, at det vil være en nødvendighed for virksomheden. Fokusset ligger 

derimod udelukkende på at kunne udføre implementeringen på succesfuld vis og så problemfrit som 

muligt.  

Der vil til start i indledningen præsenteres rammen for projektet for at skabe et fuld overblik og 

helhedsindtryk, som derefter indsnævres til den egentlige problemstilling og præsentation af 

problemformulering og de tilknyttede undersøgelsesspørgsmål.  

Kriterier for valg af empirisk objekt 

I forbindelse med valget af det empiriske objekt har de vigtigste kriterier været, at der var af en 

aktuel og relevant problemstilling og den var af international karakter. Eftersom min egen rolle i 

virksomheden har afsæt i det strategiske, har det også spillet en stor rolle i valg emnet.  

Da virksomheden opererer og har afdelinger i mange lande og laver størstedelen af sin forretning i 

udlandet er det internationale kriterie opfyldt. Virksomheden står desuden overfor en lang række 

udfordringer i forbindelse med den eksplosive vækst og ekspansion man oplever. Disse kort- og 

langsigtede udfordringer skal naturligvis belyses og løses på bedste vis, hvilket med fordel kan ske i 

forbindelse med denne opgave.  

Det vil være muligt at få adgang til relevant information, som kan give de rette forudsætninger for 

at løse problemstillingen. Eftersom virksomheden tidligere har været dårlige til at arbejde proaktivt 

med sin strategi og drift af virksomheden, har man haft svært ved at bibeholde gode resultater over 

en længere periode. Dette har haft indflydelse på strategien, planlægning og ultimativt bundlinjen.  
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Da virksomheden har været ejet og drevet af de samme personer har der kun været få 

beslutningstagere og derved også en masse flaskehalse som kan havde holdt udviklingen tilbage. 

Opgøret mod den tidligere måde at drive virksomheden på har givet en god forudsætning for at 

kunne udvikle på virksomheden og udfylde de kriterier som er fastsat for det empiriske objekt ved 

denne opgave.  

Virksomhedsportræt af WERD ApS 

WERD ApS blev grundlagt i 1995 som Røsler Distribution. Virksomheden har altid udmærket sig 

ved salg af IT-hardware, men har ændret sine produkter flere gange igennem sin levetid. 

Virksomheden var oprindeligt grundlagt at Torben Røsler og Jakob Nielsen, men i 2013 valgte 

Troels Bjerregaard at købe sig ind i virksomheden og i samme forbindelse ændrede man navnet til 

WERD som er en forkortelse af WE aRe Distribution. I 2015 blev Torben Røsler købt helt ud af 

virksomheden og de to tilbageværende ejere, Troels og Jakob, fordelte andelene imellem sig.  

Virksomheden har oplevet mange store op- og nedture igennem årene, herunder bl.a. Internet 

boomet, Dotcom-boblen, Finanskrisen, Handelskrige og senest Coronakrisen. Virksomheden 

vækstede fra 2015 til og med 2017, hvor man derefter oplevede to år med nedgang. Det aftagende 

salg resulterede i nedskæringer og gjorde man måtte påbegynde en nytænkning af virksomhedens 

forretningsområder, hvilket ses af tallene nedenfor. I 2019 begyndte omstillingen af virksomheden 

og indførelsen af den nye strategi for alvor i marts 2019, hvor man valgte at satse på en bedre 

risikospredning, samt investere i en bredere produktportefølje.  

Succesen begyndte at blive tydelig efter 5-6 måneders hårdt arbejdere og gjorde at man kunne 

komme godt for start i 2020, som endte med at blive et af de bedste år i virksomhedens historie med 

en omsætning på omkring 330 millioner og en total på 20 mennesker ved årets udgang.  

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Årets Resultat 7.358  10.318  16.952  4.837  2.890  22.652  

              

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal 

Medarbejdere 17 16 16 12 14 20 
Kilde: Virksomhedens officielle årsrapporter. 

Virksomheden har på nuværende tidspunkt en organisation som ser således ud:  

Lager: 5 medarbejdere 

Logistik: 3 medarbejdere 
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Økonomi: 2 medarbejdere 

Køkken: 1 medarbejder 

eCommerce: 3 medarbejdere 

Indkøb: 7 medarbejdere 

Salg: 8 medarbejdere 

Det giver en total på 29 medarbejdere per dags dato, hvoraf to i eCommerce er deltidsmedarbejdere.  

Virksomheden har en forventning om 10% vækst om året og at øge medarbejdere antallet til 30 

fuldtid inden 2021’s udgang. Udover det danske kontor og lager har WERD også fysisk lager i 

Hong Kong og Tyskland. Derudover har man firma oprettet i Sverige, Storbritannien, Holland, 

Polen, Spanien, Frankrig og Italien. Her bruger man tredjeparts logistikcentre til afsendelse af varer 

til private forbrugere, hvor imod alt B2B salg foretages fra lageret i Danmark eller Hong Kong.  

Størstedelen af virksomhedens omsætning kommer af eksport, hvilket ses af tabellen nedenfor. Det 

ses klart at Europa er det største og vigtigste marked for virksomheden, hvoraf 258.903.529 DKK 

stammede fra det europæiske marked i 2020. 

 

Kilde: Virksomhedens ERP-system. 

Problemidentificering 

Igennem WERD’s 25 års levetid er der sket meget med teknologien og verdenssituationen helt 

generelt. Den udvikling som er sket har virksomheden ikke fulgt med i og det har resulteret i et 

teknologisk efterslæb som giver virksomhedens konkurrenter en fordel.  

 -
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Markedets udvikling kommer specielt til syne ved den globalisering som har gjort det muligt at 

etablere sig i mange lande uden større investeringer, samt den teknologiske udvikling som har gjort 

kommunikationen internationalt nemmere.  

Virksomheden har udover sit teknologiske efterslæb også nye behov qua sin store vækst i 

omsætning og antal medarbejdere. Da man har fordoblet sin årlige omsætning fra 2019 til 2020, 

samt ansat otte medarbejdere mere fra medio 2019 til medio 2020. Denne vækst gør at der opstår 

organisatoriske udfordringer, samt en travlhed som ikke er hensigtsmæssig.  

Tilgangen af nye medarbejdere i en travl vækstperiode har givet flere udfordringer end først 

antaget. Det specielt integrationen og oplæringen som har været mangelfuld men også den generelle 

arbejdsfordeling, udvikling og ledelsesstruktur som er under pres.  

Det er specielt i virksomhedens salgsafdelingen der ses udfordringer, da den enkelte sælger sidder 

med en lang række kunder, hvor vedkommende selv disponerer sin tid og prioritering af opgaver. 

Vi har også oplevet store udfordringer i forbindelse med videregivelse af informationer, kunder, 

leverandører og opgaver, når medarbejdere stoppede, ved sygdom eller skulle på ferie. Alle havde 

forskellige måder at registrere deres information på og meget er afhængigt af medarbejderes 

hukommelse.   

Da der er få ledere og referencepunkter for medarbejderne opstår der også ofte flaskehalse i 

beslutningsprocesserne, samt at den interne kommunikation er med til at skabe usikkerhed da den 

ikke er gearet til det voksende antal medarbejdere. 

På nuværende tidspunkt har virksomheden nogle meget simple IT-systemer som et enkelt Microsoft 

Navision ERP-system, som styrer lager, ordre og indkøb, men alt registreres manuelt. Generelt er 

der ingen automatiserede processer i virksomheden og alt foregår derfor manuelt og på basis af 

menneskelige beslutninger. Der bruges desuden ingen statistikker eller konkrete målinger af 

forskellige KPI’er, hvilket gør at mange beslutninger foretages på et uoplyst grundlag.  

Der er også opstået flere udfordringer i forbindelse med brug af forskellige IT-systemer og 

versioner i de forskellige lande som WERD operere i. Her er det vigtigt at få strømlinet processerne 

på tværs af landegrænserne og på den måde kunne forbedre de interne kommunikationsprocesser og 

kanaler. 
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Det bliver vigtigt at være opmærksomme på de mulige kulturelle forskelle der vil være i forbindelse 

med implementeringerne af de nye IT-systemer, og de ændringer af arbejdsgange det vil medføre 

for virksomhedens medarbejdere. Flere af de ansatte har været i virksomheden i en lang årrække, 

samt har forskellige nationaliteter som kan gøre implementeringsprocessen sværere. 

Der vil også ske ændringer i den måde medarbejderne måles på, hvilket kan skabe udfordringer da 

ejerlederne har været vant til den nuværende ledelsesform og måde at måle medarbejderne. 

Derudover vil der være nogle naturlige udfordringer i at vænne sig til nye IT-systemer og hvordan 

de skal bruges. 

Problemejer 

Det er vigtigt at få identificeret de involverede interessenter og have i tankerne hvem der er 

problemejere i det givne scenarie. Da det empiriske objekt omhandler grundlæggende strategiske 

tiltag som vil hjælpe med at sikre og forbedre virksomhedens salgsfunktioner, vil de hovedsagelige 

problemejere være de to ejere, Jakob Nielsen og Troels Bjerregaard.  

Virksomhedens salgsafdeling og undertegnede vil også være omfattet af projektets implementering 

og vil derfor også til en vis grad være problemejere. Eftersom min rolle er af strategisk karakter vil 

jeg også have en aktiv rolle i implementeringen af projektet, og deraf have en naturlig interesse i at 

det bliver gjort fyldestgørende.  

Problemformulering 

For at få besværet og løst problemstillingen på bedste vis kan en problemformulering derfor lyde 

således: 

Hvordan kunne en succesfuld opsætning og implementering af et nyt internationalt CRM-System og 

BI-løsning effektivisere og ensrette arbejdsprocesserne og derigennem sikre fortsat udvikling for 

virksomheden? 

Undersøgelsesspørgsmål 

For at få de rette forudsætninger for at besvare problemformuleringen på en fyldestgørende måde, 

er der blevet udvalgt og formuleret seks undersøgelsesspørgsmål, som skal hjælpe med at belyse 

den overordnede problemstilling.  

1. Hvem er virksomhedens interessenter og hvad er deres rolle i den internationale 

implementering? 
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2. Hvilke kulturelle faktorer kan have indflydelse på virksomhedens opsætning og 

implementering af de nye IT-systemer?  

3. Hvilke mulige risici kan have indflydelse på virksomhedens forankring af de nye IT-

systemer? 

4. Hvorledes planlægges og sikres en fyldestgørende forankring af virksomhedens 

implementering for et fælles CRM-system og dertilhørende BI-løsning? 

5. Hvad er virksomhedens incitament ved den internationale implementering, samt hvilke 

strategiske implementeringsværktøjer skal indgå? 

6. Hvordan vil ledelsen følge op på virksomhedens generelle præstationer i forbindelse med 

implementeringen af nyt CRM-system? 

Begrebsforklaring 

Der vil igennem hele opgaven blive brugt for skellige begreber og forkortelser som vil blive 

beskrevet her afsnittet. Dette gøres for at skabe en fuld forståelse for at de systemer som diskuteres 

og hvad deres funktion er.  

CRM står for ”Customer Relationship Management” og går i sin essens ud på at lave kundestyring 

(Jacobsen, et al., 2020). CRM-systemet har til formål at samle al den statistik og kundedata man har 

et sted og holde det struktureret. På den måde vil sælgeren bedre kunne følge med i hvordan de skal 

påvirke deres kunder på bedste vis. CRM-systemer strukturerer, analysere og præsentere al den 

nødvendige kundedata til den ansvarlige sælger. Samtidig kan systemet hjælpe til at se hvor aktive 

den enkelte sælger er da den tracker al kommunikation via telefon, Teams og mail.  

BI er en forkortelse for ”Business Intelligence” (Jacobsen, et al., 2020). Den IT-løsning går ud på at 

transformere virksomhedens rå data til behandlet data som kan bidrage til virksomhedens udvikling. 

BI-løsningen trækker den rå data fra forskellige datakilder i virksomheden, behandler dem og 

kommer til sidst med et overordnet overblik som gør det muligt at tage beslutninger ud fra. Dette 

værktøj kan derfor være med til at tracke udvikling, få bedre overblik over virksomheden og hjælpe 

til bedre strategiske beslutninger.  

ERP er en forkortelse for ”Enterprise Ressource Planning” (Jacobsen, et al., 2020). ERP-systemet er 

et system som binder alle virksomheden aktiviteter og arbejdsprocesser sammen. Dette bliver gjort 

på tværs af salg, indkøb, logistik, lagerstyring og økonomi. Denne fælles database bruges til salgs- 

og indkøbsordre, bogføring af fakturaer og alt andet som der kan have indflydelse for 

virksomhedens regnskaber.   
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Afgrænsning 

Da projektet er af stor betydning for virksomhedens fremtidige strategi og derfor også dens succes, 

er det vigtigt at de vigtigste emner bliver ordentligt undersøgt. Der er mange modeller, metoder og 

teorier som med fordel kunne inddrages i projektet, men grundet de begrænsede ressourcer er det 

nødvendigt at lave en afgrænsning. Da emnet skal bruges i praksis er det netop nødvendigt, at de 

valgte modeller og teorier bliver gennemarbejdet til fulde, så løsningen på problemstillingen bliver 

så nøjagtig som mulig. 

Da virksomheden allerede bruger en lang række Microsoft produkter, som Teams, Outlook, Office 

og Navision vil det være oplagt at benytte sig af Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Power-BI. 

Ved at benytte et supplerende produkt fra en eksisterende leverandør vil brugerne være mere vant til 

styresystemer, man opnår fuld kompatibilitet og økonomiske besparelse. Valget er derfor taget på 

forhånd og der vil derfor ikke inddrages analyser og modeller, som ville have hjulpet til valget af 

IT-udbyder og IT-systemer.  

Der vil heller ikke inddrages modeller eller teorier omkring de relaterede udgifter eller andre 

økonomiske aspekter i forhold til IT-systemer, da der ikke er andre alternativer i spil. Da der ikke 

skal udforskes mere i valget af selve IT-systemerne, vil det heller ikke være nødvendigt at inddrage 

teorier eller metoder omkring forhandlinger. 

Det er også nødvendigt at lave nogle geografiske afgræsninger for opgaven. På trods af at man 

opererer internationalt og har afdelinger i flere lande er det ikke muligt at gennemgå dem alle 

grundet de ressourcemæssige begrænsninger. Der vælges derfor at fokusere på Danmark, Tyskland 

og Hong Kong. Disse lande er de vigtigste for virksomhedens succes, da det er der de fysiske lagere 

befinder sig og den største salgsandel sker til. Disse lande vil derfor danne grundlag for 

opgaveskrivningen og de resterende lande som virksomheden opererer i vil være fravalgt.  

Eftersom implementeringen af IT-systemerne primært er af intern karakter og størstedelen af de 

udfordringer som vil opstå er ligeså, vil det være det primære fokus på opgaven. Derfor er der sket 

en afgrænsning af flere af de eksterne faktorer, som kan have lille eller indirekte indflydelse på 

projektet. Det er valgt at der ikke foretages nogen omverdens -eller konkurrenceanalyser, som 

PESTEL, SWOT o. lign. som har fokus på de eksterne faktorer.  

Da de seneste års vækst har sikret en fornuftig økonomisk situation for virksomheden har man også 

en god baggrund og sikkerhed til de investeringer man foretager sig, og skal ikke frygte for 
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afvigelser i virksomhedens strategi. Derfor er det heller ikke nødvendigt at se på eksterne 

økonomiske forhold som valutakursforhold, lav -og højkonjunkturer, lønforhold og andre generelle 

økonomiske situationer.  

Det vil heller ikke være nødvendigt at se på lovgivninger og andre juridiske forhold på trods af at 

virksomhedens projekt vil ske på tværs af landegrænser, da projektet primært omhandler 

virksomhedens interne forhold.  

Undersøgelsesdesign 

Det har været vigtigt at udvælge det bedst anvendelige undersøgelsesdesign til udfærdigelsen af 

projektet. Valget er derfor faldet på casestudie med en Single-case, da det kun er én virksomhed 

som er i fokus (Andersen, 2014). Ved valg af casestudiet som undersøgelsesdesign, er det muligt at 

analysere en speciel problemstilling og på den måde komme i dybde med problematikken.  

Casestudiet desuden en ahistorisk, ikke-eksperimentelt empirisk undersøgelsesdesign, som i dette 

tilfælde kun vil vedrøre et fænomen (Andersen, 2014). Casestudiet vil som design tillade at man 

benytter sig af flere teorier, metoder og informationskilder til at belyse fænomenet og dets 

empiriske objekt. Valget af casestudiet som undersøgelsesdesign er også sket, da casestudiet giver 

mulighed for en bred undersøgelse af det centrale emne, da der ikke er en åbenlys og klar 

sammenhæng imellem fænomenet og den sammenhæng den indgår i. 

Der vil blive gået deduktivt til værks i projektskrivningen, samt benytter en realistisk 

forskningsfilosofi som tager udgangspunkt i en problemløsende og normativ vinkel. Dette har til 

forhold at skabe en struktureret tilgang og vinkel på problemløsningen, og passer godt til 

casestudiet som undersøgelsesdesign.  

Jeg har forsøgt igennem opgaven at tage højde for at, jeg som forfatter, har truffet en lang række 

bevidste og ubevidste valg som har kunne påvirke undersøgelsen og resultaterne deri. Det vil dog 

aldrig være muligt at komme helt uden om ens bias i beslutningsprocesserne, men ved hjælp af 

forskellig litteratur og metoder er det forsøgt balanceret på bedste vis.  

Igennem casestudiet er indsamlet data og dokumentation for hvad der reelt foregår i den 

bearbejdede virksomhed og problemstilling. Herefter er resultaterne sat i forhold til den anvendte 

teori, hvilket har haft til formål at fremfinde den bedste løsning på den oprindelige problemstilling.  
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Litteratur- og informationssøgning 

Litteratur og information er en nødvendig forudsætning for udarbejdelsen af opgaven og her er det 

vigtigt at finde den information og litteratur som kan bidrage til den læringsproces som sker 

undervejs (Andersen, 2014). Her er det vigtigt, at den grundige udvælgelse af litteratur kan bidrage 

til både den teoretiske og praktiske del af opgaven. Det er desuden vigtigt at al litteratur tager 

udgangspunkt i et relevant og realistisk afsæt i forhold den problemstilling der er fremsat.  

Der vil blive gjort brug af bøger som er anvendt i tidligere fagforløbspensum, da opgaven tager 

afsat i det bredde tværfaglige uddannelsesforløb som er foregået over de sidste 2 år. Denne litteratur 

har en høj faglighed og vil som fagbøger, danne grundlag for yderligere research. Denne videre 

dybdegående litteratursøgning sker bl.a. ved at benytte nogle af de originalartikler og bøger som 

henvises til i grundbøgerne.  

Derudover er det blevet brugt CBS Library, Jagvejs Biblioteket og Google Scholar til at fremfinde 

bøger, videnskabelige artikler og anden litteratur. Dette har bidraget til en dybere indsigt i de 

udvalgte emner og derigennem skabt et højere fagligt niveau. Derudover vil den supplerende 

litteratursøgning bidrage til en større faglighed og skabe en naturlig refleksion af den anvendte 

litteratur.  

Internettet vil desuden blive benyttet til at indsamle relevant data som vil kunne bidrage til analysen 

af problemstillingen. Der vil blive brugt forskellige kvantitative datakilder som vil blive behandlet 

og benyttet til opgavens udformning.  

Kildekritik 

Da projektet skal bruges i praksis er det vigtigt at pålideligheden er høj og at de endelige resultater 

er retvisende for den situation virksomheden står i. Derfor er det vigtigt at der blive gået kildekritisk 

til værks igennem al behandling af litteratur. Derudover vil det være vigtigt at der bevares en så stor 

objektivitet som muligt, hvilket vil understøttes af data og statistik, så der ikke er samme risiko for 

utilsigtet bias.  

I valget af empiri er høj faglighed og troværdighed blevet vægtet højt og det mener jeg er lykkes i 

alle anvendte kilder. Størstedelen af den anvendte litteratur er kommet igennem universitets 

undervisere, eller som litteraturhenvisninger i de angivne fagbøger som er benyttet igennem 

uddannelsestiden.  



Afgangsprojekt International Business Forår 

Alexander William Dürr Klint HD 2. Del  2021 

 

Side 15 af 102 

 

Da der bliver brugt metode- og datatriangulering igennem opgaven vil det være med til at øge 

reliabiliteten og validiteten af den anvendte data. Derudover vil der blive brugt en kombination af 

primært og sekundært data, som også være med til at øge objektiviteten, da den anvendte data vil 

kunne supplere hinanden og at behandlingen er foregået uden forudindtaget bias.  

Trianguleringen af data vil blandt andet blive brugt i forbindelse med behandlingen af den 

sekundære kvantitative data fra Hofstede-Insights, hvilket vil blive suppleret med den primære 

kvalitative data fra det semistrukturerede interviews med virksomhedens ejer. Herigennem er det 

muligt at få tryktestet nogle af udledninger som blev skabt igennem arbejdet med Hofstedes 

kulturelle dimensioner.  

Det semistrukturerede interview vil i sin helhed formentligt være præget af bias, og give data som 

ikke vil kunne gengives nøjagtigt, og derfor af lav validitet og reliabilitet, hvis det stod alene. 

Interviewet bliver dog brugt i forbindelse med triangulering og har til formål at skabe et mere 

andevendeligt syn på de kulturelle dimensioner og den anvendelse i praksis.  

Der er, som angivet tidligere, blevet benyttet data og statistik som er trukket direkte fra 

virksomhedens økonomisystemer og bogføres af uddannede økonomer og godkendes af 

statsautoriserede revisorer, så denne data anses som objektiv og af høj validitet og reliabilitet, 

hvilket også gør at den bliver brugt flere gange igennem projektet.  

Da IT-branchen og det frie marked har udviklet sig enormt meget over de sidste 30 år og specielt de 

sidste 20 år, har det været en stor prioritet at finde litteratur af nyere karakter. Ved at skaffe 

litteratur fra nyere tid har det kunne give en højere relevans i forhold til problemstillingen og ikke 

skulle tilpasses en aktuelle virkelighed i ligeså høj grad som ældre litteratur.  

Der har været mange flere kilder, end de angiven i litteraturlisten, til overvejelse undervejs, men de 

er blevet fravalgt. Fravalgene er primært sket grundet de begrænsede ressourcer for projektet, da det 

ellers ville blive for stort et projekt.   

Hele Covid-19 situationen har også haft stor indflydelses på virksomhedens arbejdsmetoder. Denne 

ændrede verdenssituation har ikke været mulig at inddrage direkte i analysen eller inddrage i 

litteraturbehandlingen. Virksomheden har heller ikke været ramt økonomisk i Covid-19 perioden, 

og har derfor heller ikke direkte indflydelse på virksomhedens strategi.  
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Det skal fremhæves som et kritikpunkt, at de valgte kilder har haft til formål at finde den bedste 

løsning af problemstillingen, men ingen kilder har haft til formål at stille spørgsmålstegn ved om 

problemstillingen overhovedet er relevant og i stedet skulle være droppet. Hvis man ser bort fra 

dette kritikpunkt, vil jeg vurdere at valget af kilder er af høj faglighed og troværdighed.  

Opgavestruktur 

Det har været vigtigt at bygget en solid struktur op omkring hele opgaven. Eftersom 

undersøgelsesdesignet i sig selv er fleksibelt er strukturen særdeles vigtig. Strukturen har været 

vigtig for at få skabt en rød tråd igennem hele opgaven og for at kunne følge den udvikling som 

sker undervejs.  

Opgaven vil have en naturlig udvikling som beskrevet tidligere og vist nedenfor til venstre som 

illustrerer udviklingen opgaven har. Opgaven er delt op i seks hovedparter, som skal bidrage til et 

mere overskueligt læsningsforløb. Forud for den første part er der to afsnit med forord og executive 

summary, før man kommer til første del af opgaven.  

Første del af opgaven danner grundlag for opgavens fundament og giver læseren indsigt i 

problemstillingen, problemejerne, forklaring af de anvendte begreber og al anden indgående 

information som er brugt i opgaven.  

I anden del af opgaven får læseren indsigt i det metodiske fundament før man får indsigt i de 

anvendte teorier i den tredje del. I fjerde del får man gennemgået den empiriske analyse som tager 

afsæt i de teorier og metoder som netop er beskrevet i de to forgangne dele.  

I den femte del gennemgås diskussionen og de tanker og overvejelser den fjerde del har ført til. 

Denne har til formål at sætte analyse afsnittet i perspektiv og fremtvinge nogle tanker som kan tages 

med efter opgavens færdiggørelse. Slutteligt er den sjette del som er opgavens konklusion. Her vil 

de fremfundne delkonklusion samles og danne grundlag for en endelig og fuld konklusion, hvor 

hele opgavens ses samlet.  
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Illustreret indholdsstruktur og udvikling. 

Del 2 - Metode 

Igennem opgaven vil der blive brugt en langt række forskellige metoder, hvoraf det er vigtigt at de 

er valgt med henblik på en grundig og præcis besvarelse af problemstillingen. Det har været en 

prioritet at benytte nøje udvalgte metoder, som bedst kan bidrage til analysen og udfærdigelsen af 

projektet.  

For at få de bedste forudsætninger for en fyldestgørende opgave, er valget af forskningsfilosofi 

faldet på den realistiske tilgang som gør det muligt at gå i dybden med de udvalgte teorier og 

dertilhørende data. Den anvendte tidshorisont i opgaven vil være cross sektionelt og der vil derfor 

have fokus på indsamling af data og analyse af problemstillingen samtidig. Denne tilgang passer 

godt til de dataindsamlingsteknikker som er valgt i opgaven.  

 

Indledning
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Problemidentifikation
Problemformulering og 

afgrænsning

Metode

Teori
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Grundet begrænsede ressourcer vil der ikke blive foretaget kontrolmålinger af den indsamlede data, 

eller blive lavet delundersøgelser undervejs i forløbet. Det vurderes at den generelle validitet og 

reliabilitet af valgte data er høj, og at det derfor ikke vil være nødvendigt at lave kontrolmålinger.  

Der vil blive brugt primær kvantitative data til at skabe et statistisk overblik over virksomhedens 

struktur, udvikling, ageren og generelle aktivitetsniveau. Dette skal gøres for at vise hvor fokus 

mangler og/eller skal placeres med de nye tiltag som skal styrke forretning. Denne data vil blive 

trukket igennem virksomheden Microsoft Navision, som er et standard ERP-system. Der vil blive 

trukket forskellige data omkring virksomhedens kunder, salg og indkøb.  

Da behovet for et CRM-system hovedsageligt skyldes et forhøjet salg, vil det også kunne ses af den 

data som trækkes, og derigennem hjælpe til at skabe et fuldt overblik over situationen. Udover 

behovet for CRM-systemet vil den data, som trækkes også være med til at retfærdiggøre en generel 

investering for at forsætte en positiv udvikling i virksomheden.  

Disse primære kvantitative data vurderes til at være af høj validitet og reliabilitet, da de ikke er 

blevet forbehandlet eller udsat for bias. Den anvendte data er desuden blevet godkendt af 

statsautoriserede revisorer og gennemgået fuld revision inden de er bogført. Der er derfor ikke en 

årsag til at mistænke fejl som kan påvirke dens pålidelighed.  

Den anvendte data vil være meget anvendelig for behandlingen af problemstillingen og vil godt 

kunne generaliseres til virksomheden. Resultatet vil til gengæld ikke være gældende for en større 

population, men det gør dem ikke mindre brugbare i opgavens sammenhæng.  

På trods af det ikke nødvendigvis vil være muligt at genskabe de samme resultater, vil den anvendte 

data stadig give et retvisende indblik i virksomhedens udvikling, størrelse og ageren. Al data er 

blevet skabt på baggrund af de tidligere nævnte information om virksomheden, dens størrelse og 

ageren på markedet.  

Der vil også blive gjort brug af primære kvalitative data i form af semistrukturerede interviews med 

den ene ejer af virksomheden. Der vil være en række spørgsmål og områder som ønskes besvaret, 

hvilket vil ske ved brug af en interviewguide (Kvale & Brinkmann, 2018).  

Interviewet vil desuden blive transskriberet efter den meningskondenserede metode (Giorgi, 1975, 

som refereret af Kvale & Brinkmann, 2018) som har til formål at fra sortere lyde, gentagelser og 

utilsigtede afbrydelser, men blot fokusere på det reelle spørgsmål og svar.  
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Behandlingen af den tilegnede kvalitative data vil blive behandlet ved at gøre brug af 

meningsfortolkning (Kvale & Brinkmann, 2018), da det ikke vil være nødvendigt at benytte sig af 

kodning eller lignende til at behandle den tilegnede data.  

Denne type interviewform passer godt grundet de begrænsede ressourcer, samt at det vil være 

muligt at stille uddybende spørgsmål. Formålet med dette interview er at skabe et overblik og 

forståelse over virksomheden udfordringer med adfærd, kultur og ledelsen heraf. Denne 

databehandling vil være en del af den data- og metodetriangulering, som vil ske med den sekundære 

kvantitative data fra Hofstede-Insights.  

Det er besluttet kun at lave et interview i forbindelse med udfærdigelsen af projektet, da 

ressourcerne er begrænset og det interne kendskab til de nye systemer og problemstillingen i sin 

helhed er begrænset. Det vil dog være en fordel at udfører interviews både under og efter projektets 

implementering, og analysere dem med grundighed.  

Der vil blive suppleret med sekundære kvantitative data, som blandt andet trækkes fra Hofstede-

Insights, og som vil blive benyttet flere gange igennem opgavens analyser. Den data som trækkes 

fra Hofstede-Insights hjemmeside vil vurderes som værende af høj validitet og reliabilitet, da den 

data som bruges har været samlet henover mange årtier og særdeles anerkendt af flere faggrupper 

og fagområder.   

Ved at benytte sig af flere supplerende data igennem en data- og metodetriangulering vil det være 

muligt at forbedre reliabiliteten og validiteten i begge datasæt. Derigennem vil den endelige 

behandling af virksomhedens kulturelle forskelle blive mere fyldestgørende og minimere fejlkilder.  

Der vil blive brugt en informationsbaseret litteraturindsamling igennem hele opgaves forløb, hvilket 

skal bidrage til en mere fyldestgørende opgave. Denne form for litteraturindsamling har til formål at 

supplere og uddybe de valgte teorier og metoder.  

Det er desuden besluttet, at bruge den Hermeneutiske spiral som tilgang til læringsproces, da den 

giver mulighed for at søge dybere forståelse og yderligere fortolkning. Teorien i den Hermanautiske 

spiral er, at analyse avler ny fortolkning, som giver anledning til ny forståelse og analyse, som vil 

fortsætte i uendelighed i takt med at man kommer dybere ind i stoffet. Det er blandt andet her at 

afgrænsningen bliver nødvendig, så man ikke overskrider de ressourcer der er til rådighed.  
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Del 3 - Teori 

I forbindelse med udfærdigelsen af opgaven har det været vigtigt at finde et udvalg af teorier, som 

kan bidrage til udformningen af projektet og løsningen på problemstillingen. Disse teorier indgår i 

den samlede analyse af projektet og mere specifikt indenfor de forskellige undersøgelsesspørgsmål 

som er blevet udfærdiget.  

Hvem er virksomhedens interessenter og hvad er deres rolle i den internationale 

implementering? 

I forbindelse med besvarelsen af det første undersøgelsesspørgsmål er det først og fremmest vigtigt 

at få fastlagt de involverede interessenter. Dette vil ske igennem udarbejdelsen af en 

interessentanalyse (Sørensen, 2017) (Bilag 3) som kan hjælpe til hvilke områder af virksomheden 

som vil blive påvirket af ændringer. Denne interessentkortlægning (Sørensen, 2017) sker tidligt i 

forløbet da denne danner grundlag for flere analyser senere i projektet. Herunder er det også vigtigt 

få kortlagt disse involverede medarbejdere og grupper tidligt, for at kunne inddrage disse mulige 

interessekonflikter igennem projektets forskellige analyseområder.  

Efter fastlæggelsen af interessentgrupperne vil der blive lavet en intern og ekstern 

identifikationsmatrix (Sørensen, 2017). Denne identifikationsmatrix har til formål at skabe et 

overblik over alle de involverede interessenter, deres interesse, deres motivation og deres potentielle 

påvirkning på projektet. Matrixen kunne have flere dimensioner end de fire anvendte, men da 

projektet ikke er af kompleks karakter er det valgt at gå med denne version.   

Mitchells tre interessesentegenskaber (Mitchell, 1997) (Bilag 4 og 5) har til formål at supplere de to 

andre teorier vedrørende interessenter. Herigennem vil der kunne ske en klar fastlæggelse af deres 

roller og direkte betydninger for projektet. Herudover vil der igennem brug af skemaet kunne laves 

en klar systematisering og skabe sig et fornuftigt visuelt overblik.  

Hvilke kulturelle faktorer kan have indflydelse på virksomhedens opsætning og 

implementering af de nye IT-systemer?  

I besvarelsen af det andet undersøgelsesspørgsmål er det vigtigt at behandle de kulturelle aspekter 

af projektet. Ved at gøre brug af Gert Hofstedes Kulturelle dimensioner bliver der skabt et overblik 

af de involverede medarbejderes kulturer og de forskelle som kan have indflydelse på projektet. Der 

trukket data fra Hofstede-Insights (Bilag 6) som giver et overblik over de 3 involverede landes 

kulturelle dimension og dermed også de forskelligheder som er.  
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Igennem behandlingen af de kulturelle dimensioner er det muligt at identificere nogle af risici som 

kan opstå ved implementering af projektet, og de ændringer som vil medfølge. De lande som indgår 

i analysen er som angivet tidligere Danmark, Tyskland og Hong Kong. 

Kulturkløftsanalysen (Sørensen, 2017) bliver også brugt igennem opgaven til at skabe en 

systematisk analyse af de kulturbetingelser som opstår i forbindelse med projektet. 

Kulturkløftsanalysen tager udgangspunkt i flere af Hofstedes og Trompenaars kontrastbegreber og 

passer godt ind skrivningsprocessen når der er gjort brug af casestudie som undersøgelsesdesign.  

Kulturkløftsanalysen er meget fleksibel og kan bruges i flere sammenhæng. Den vil dog passe bedst 

til interessentgrupper eller nøgleinteressenter frem for en dybdegående analyse af enkelte individer. 

Derudover vil analysen være et skøn, og oftest indeholde et subjektivt og kvalitativt element 

fremfor kvantitative og objektive vurderinger. Analysen vil blive brugt som supplement til andre 

teorier, og vurderes som et nyttigt redskab i både interessent-, implementering-, ledelses- og 

kommunikationssammenhænge.  

Maslows behovshierarki kombineret med kulturelle dimensioner (Sørensen, 2017) (Bilag 8) vil 

blive brugt som supplement til de øvrige teorier vedrørende kultur. Denne teori vil have til formål at 

tilføje endnu en dimension til de kulturelle faldgrupper.  

Ved at benytte Maslows behovshierarki vil man få sig et overblik og indsigt i hvad der kan drive og 

motivere virksomhedens ansatte. Derfor giver dette også en forberedelse til det ledelsesmæssige 

aspekt i implementeringen af nye arbejdsprocesser.  

Hvilke mulige risici kan have indflydelse på virksomhedens forankring af de nye IT-

systemer? 

For at besvare det tredje undersøgelsesspørgsmål på bedste vis, vil der blive behandlet flere teorier 

som kan kaste lys på de mulige risici som kan forekomme i projektet. I forbindelse med 

vurderingen af mulige risici ved opsætning og implementering af de nye IT-systemer, vil det være 

en fordel at kunne forberede sig på de udfordringer som kan forekomme. Dette gøres bedst ved at 

benytte et Risikoregister (Sørensen, 2017), hvoraf det vil være muligt at strukturer og løse eller helt 

forebygge udfordringer og problemer som kan forekomme i projektet.  
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For at forstå den mulige modstand og udfordring projektet kan møde vil der blive inddraget teorien 

om Psykisk afstand (Johanson & Vahlne, 2009). Ved at gøre brug af den psykiske afstand får man 

et redskab, som er specielt egnet til at se på de kulturelle forskelle der kan være i den givne situation 

eller afdeling. Eftersom de største risici for projektets succes er interne, vil al mulig forberedelse på 

disse være en hjælp. Derfor vil endnu en dimension til de kulturelle forskelle kunne hjælpe til den 

samlede succes af projektet.  

I moderne ledelsesteorier spiller tillid en større og større rolle, hvilket også gør det nødvendigt at 

inddrage i projektets implementeringsproces, hvilket er gjort ved brug af teorien om tillid og 

forbedring af performance (Katsikeas et al., 2009) (Bilag 9). I forbindelse med teorien om tillid og 

performance bliver der også brugt psykisk afstand som begreb, hvilket skaber en rød tråd til 

tidligere anvendte teori, hvor psykisk afstand også bliver benyttet.  

Hvorledes planlægges og sikres en fyldestgørende forankring af virksomhedens 

implementering for et fælles CRM-system og dertilhørende BI-løsning? 

For at besvare det fjerde undersøgelsesspørgsmål er det vigtigt at få overblik over strukturen og 

processerne i projektet. For at få skabt sig et overblik over projektets udvikling vil der blive benyttet 

Logbogsanvendelse (Sørensen, 2017). Udover at have til formål at skabe overblik over selve 

projektet er logbogsanvendelse et essentielt redskab til at opfange og strukturere utilsigtede 

afvigelser igennem projektets implementering.  

Logbogen vil blive opstillet i et matrixformat, som vil skabe en visuel og overskuelig proces til at 

følge projektet. Logbogen vil hjælpe projektlederen til at fastholde kontrollen over projektet, og de 

udfordringer som måtte opstå og sikre dets oprindelige masterplan. 

I forbindelse med selve implementeringsprocessen vil MBI-modellen (Lane & Maznevski, 2009) 

(Bilag 9) blive brugt til at få skabt en ordentlig rækkefølge og struktur. Denne model hjælper til at 

skabe et komplet overblik over virksomhedens proces i forbindelse med implementeringen af det 

internationale projekt.  

Igennem modellen for man indblik i de forskelligheder som er i virksomhedens forskellige 

afdelinger, kommunikationen imellem og selve integrationen af projektet og i særdeleshed hvordan 

man får den bedst mulige performance i teamet.  
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For at kunne skabe sig et overblik over de rette processer og sikre at processerne bliver udført 

korrekt er det vigtigt at få uddelt ansvar. Dette bliver gjort ved at benytte en 

ansvarsfordelingsmatrix (Sørensen, 2017), som giver en klar struktur over de nødvendige 

ansvarsområder og hvem der skal sikre udførslen. 

Hvad er virksomhedens incitament ved den internationale implementering, samt hvilke 

strategiske implementeringsværktøjer skal indgå? 

I det femte undersøgelsesspørgsmål er formålet at fremfinde de nødvendige 

implementeringsværktøjer og målsætninger ved projektet. Det er derfor valgt at definere et 

målhierarki (Sørensen, 2017) for projektet. Dette sker for at kunne skabe et fuldt overblik og system 

for vurderingen af projektets opfyldelse af dets formål. Hierarkiet vil være med til at sikre en 

fyldestgørende og succesfuld udførsel af projektet.  

For at kunne føre projektet ud i livet vil der blive benyttet et Logical Frame Analysis-Matrix 

(Sørensen, 2017), som giver et overblik over projektets mål og midler. LFA-matrixen giver 

virksomheden et værktøj som giver overblik over hele projektets livscyklus. LFA-matrixen bliver 

brugt fra konceptviklingsfasen til planlægningsfasen til implementeringsfasen og slutteligt til 

færdiggørelsesfasen.  

Da der er mange nye medarbejdere i virksomheden og mange nye ændringer, er det vigtigt at 

kommunikationen er i fokus og derfor bliver der benyttet en kommunikationsmatrix (Sørensen, 

2017). En grundig og klar kommunikation skal tilsikre en tryghed for virksomhedens ansatte og 

sørge for at virksomhedens strategi og retning er klar.  

Hvordan vil ledelsen følge op på virksomhedens generelle præstationer i forbindelse med 

implementeringen af nyt CRM-system? 

For at besvare det sjette og sidste undersøgelsesspørgsmål er der valgt en række teorier som vil have 

fokus på virksomhedens ledelse. Der vil være et stort behov for en gennemtænkt og veludført 

ledelsesindsats, da implementeringen af de nye IT-systemer vil have stor indvirkning på 

virksomhedens drift og arbejdsprocesser.  

For at sikre de bedste ledelsesformer i de forskellige involverede lande vil teorien om 

lederskabsformer i forskellige landegrupperinger fra GLOBE-Studiet (GLOBE, 2020) blive brugt. 

Denne teori om ledelse involverer også en lang række kulturelle aspekter, hvilket skaber en god tråd 

og perspektiveringer til tidligere anvendte kulturelle teorier.  



Afgangsprojekt International Business Forår 

Alexander William Dürr Klint HD 2. Del  2021 

 

Side 24 af 102 

 

I forbindelse med et komplekst internationalt projekt er det vigtigt at se på den ansvarlige 

projektleders kompetencer og karaktertræk (Sørensen, 2017). Ved at få fastlagt projektlederens 

kompetencer og karaktertræk vil det være muligt tilsikre virksomhedens præstationer.  

For at få skabt de bedste forudsætninger for en stærk ledelse bliver teorien ”Top-level Corporate 

Management” (Bartlett & Beamish, 2018) også anvendt. Eftersom virksomheden vokser i antal 

medarbejdere og bringer nuværende ledere længere væk fra frontlinjen, er det vigtigt at få en klar 

ledelsesstrategi. Dette sker igennem de tre hovedfokuser som er langsigtet formål og strategi, opnå 

resultater igennem udviklende performance og slutteligt fokus på udvikling for at sikre de 

langsigtede målsætninger.  

Del 4 - Analyse 

Hvem er virksomhedens interessenter og hvad er deres rolle i den internationale 

implementering? 

Det er vigtigt at få fastlagt de involverede interessenter tidligt i forløbet, så man kan være så 

forberedt som muligt på projektet implementering. Dette gøres da der vil ske en sker ændring i 

virksomhedens organisation og arbejdsrutiner og dermed også den enkelte medarbejders hverdag.  

Virksomheden har de sidste 10 år haft mellem 12 og 17 ansatte ad gangen, hvor af de har været 

fordelt ud på lager, logistik, kantine, indkøb, økonomi, og salg, hvilket har betydet at der var 

mellem 1-3 medarbejdere i hver afdeling. Dette har betydet en meget flad organisationsstruktur, 

hvor de to ejere har kunne håndtere samtlige medarbejdere og ikke haft brug for mellemledere.  

Nu hvor virksomheden er vokset til 29 medarbejdere, i 2021, har det ikke længere været muligt at 

have en flad organisation uden mellemledere til at håndtere den daglige ansvarsfordeling og 

opfølgning. Netop af den årsag er det vigtigt at få fastlagt de involverede interessenter og senere 

også få fordelt ansvaret på rette vis.  

Interessentanalyse 

Interessenter kan simpelt defineres som alle individer eller grupper som har en aktiv andel i 

projektet. For at skabe sig et overskueligt overblik er det besluttet at opbygge det i interne og 

eksterne interessenter (Sørensen, 2017) (Bilag 3). Formålet er at skabe sig et overblik over de 

interne organisationsforhold ved projektet, samt over de eksterne aktørers påvirkning. De vil her 

blive delt op i fire interne og fire eksterne grupper.  
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De fire eksterne interessenter vil være opdelt således:  

Kunder, disse vil være direkte påvirket af CRM-systemet og de tiltag som vil blive indført. Her er 

det vigtigt at kundetilfredsheden bliver monitoreret tæt i forbindelse med projektets 

implementering. Kunderne vil ikke have en direkte indflydelse på projektet, men de vil kunne 

mærke en radikal ændring i sælgernes adfærd, når de begynder at have en anden struktur og tilgang 

til kundehåndtering qua CRM-systemet.  

Brugere/Målgrupper er den næste gruppe, men her vil der ikke være stor relevans eftersom 

projektet skal implementeres internt og ikke vil give adgang til eksterne brugere. Det vil dog blive 

brugt at interne brugere som ikke har været en del af projektets udformning, men disse vil nærmere 

kategoriseres som en passiv intern målgruppe.   

Parter/Leverandører er den tredje eksterne interessentgruppe som er involveret i projektet. Dette 

vil være leverandører af de anvendte IT-systemer. Så det er både Microsoft og det firma som skal 

stå for den direkte integration af systemerne. Denne del kan godt gå hen og blive kompleks, da 

systemerne skal implementeres i flere lande og kan have forskellige udfordringer. Dette vil være 

noget projektlederen skal være opmærksom på.  

Den sidste eksterne gruppe er Myndigheder/Interesseorganisationer, som ikke har den store 

relevans i denne sammenhæng, da det er et internt implementeringsprojekt. Virksomheden har på 

forhånd opsat sine virksomheder i de lande man agerer i, så der er allerede faste rutiner i forhold til 

lovgivning, korrekt skat- og momsangivelse og lign., hvoraf dette ikke vil have nogen indflydelse 

på projektet.  

Udover de 4 ovennævnte eksterne grupper, har vi også fire interne interessentgrupper som er opdelt 

således:  

Den øverste ledelse, som er CEO og ejer Jakob Nielsen, COO og ejer Troels Bjerregaard og 

undertegnede som er ansat som New Bizz Manager med ansvar for hele indkøbsafdelingen og andre 

strategiske områder. Denne gruppe godkender projektets igangsættelse, beslutter ressourcetilførsel, 

understøtter og beskytter projektlederen i mulige konflikter.  

De funktionelle områder, er den anden interne gruppe og består af ledelse og ansatte indenfor 

virksomhedens forskellige funktionelle afdelinger, som salg, indkøb, lager og logistik. Denne 

gruppe har til formål at komme med løsningsforslag og sagkyndighed indenfor deres respektive 

arbejdsområder. Dette område består af flere områder som også krydser landegrænser.  
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Økonomifunktionen, er den tredje af interne interessentgrupper. Denne gruppe er bestående af 

virksomhedens to økonomiansatte, som har til ansvar at holde styr på betaling af leverandører, om 

budgetterne bliver overskredet og andre finansielle rapporteringer.  

Projektledelse/Teammedlemmer, er den sidste interne gruppe og her det alle de resterende 

implicerede medarbejdere, som har en direkte involvering i projektets livscyklus. Deres loyalitet 

kan være udfordret, da flere af medlemmerne har et dobbelt tilknytningsforhold. De er internt både 

tilknyttet et funktionelt område og har en naturlig interesse i projekts succes, da de også er 

involveret i dette. Denne dobbelt tilknytning skal ledelsen være opmærksom på, så der ikke opstår 

en interessekonflikt eller illoyalitet af nogen form.  

Udover de otte gennemgåede interessentgrupper er der også Projektlederen, som placeres i 

minefeltet imellem de interne og eksterne grupper. Projektlederen har til formål at binde alle 

områder sammen og skabe en fælles projektkultur som kan binde teamet sammen. Projektlederne 

vil ikke have magt til at foretage mange enerådige beslutninger, men vil have dagligt ansvar for at 

projekt bliver løst på bedste vis.  

Identifikationsmatrix  

Eftersom de forskellige interessenter som er involveret i projektet er blevet fastlagt tidligere, er det 

nu muligt at tilføje dem til vores Identifikationsmatrix (Sørensen, 2017). Matrixudviklingen sker i 

en dynamisk proces hvor formålet er at få fastlagt projektets manøvredygtighed.  

Det er vigtigt at matrixen er så korrekt som muligt, da den vil skulle bruges i flere dele af projektets 

livscyklusser. Det er derfor også vigtigt at pointere at matrixen er dynamisk og vil kunne tilrettes 

undervejs i projektet, hvoraf der også kan tilføjes flere dimensioner end de nuværende fire efter 

behov.  

Først vil de interne interessenter bliver angivet som således:  

Interessegruppe og 

karakteristika 

Interesse og indflydelse på 

projektet 

Evne og motivation til 

forandring af projektet 

Påvirkning af 

interessentens interesse 

Den øverste ledelse, som består 

af de to ejere og undertegnede. 

Projektet ses som en mulighed 

for at forbedre virksomheden og 

dets arbejdsprocesser. Tidligere 

karakteristika har været flad 

Monitorer korrekte 

gennemførsel af projektet. 

Tilsikre og understøtte 

projektlederens arbejde. 

Godkende overordnede 

budgetter, aftaler og køb. 

Er drevet af den 

værditilførsel projektet vil 

have for virksomheden på 

kort og lang sigt. Har set 

hvor svært ledelse af en 

større organisation er uden 

de rette måleredskaber. 

Strategiske fordel i markedet 

og dermed større 

konkurrenceevne. Øget 

mersalg igennem optimal 

kundehåndtering. Generel 

værdiforøgelse af 
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organisation uden mellemledere 

og 1-3 medarbejder pr. afdeling.  

virksomhedens drift og 

rutiner.  

De funktionelle områder, er de 

ledere og ansatte som yder en 

funktionel indsats i 

virksomheden. Denne gruppe 

leverer sparring og høj fagligvide 

indenfor deres felt.  

Bidrage med sparring og 

praktisk anlagte 

løsningsforslag. Stille 

faglige ressourcer til 

rådighed og sørge for at 

projektet er praktisk 

anvendeligt.  

Sikre at implementeringen af 

nye IT-systemer ikke 

begrænser den enkeltes 

frihed og kreative 

fritænkning, men derimod 

bliver et nyttigt redskab til at 

performer bedre.  

Giver faglig feedback for at 

forbedre projektets 

gennemførsel. Vil give en 

dygtiggørelse af afdelings 

medarbejdere. Bidrage til 

udvikling af medarbejdere 

og virksomheden som 

helhed. 

Økonomifunktionen, er de to 

medarbejdere virksomheden har 

ansat i økonomiafdelingen. Disse 

skal tilsikre en sund 

omkostningseffektivitet. 

Derudover vil de fungere uvildig 

part imellem flere af de andre 

grupper.  

Laver projektets budgetter 

og dertilhørende 

opfølgninger. Rapportere 

løbende til virksomhedens 

ledelse. Er ansvarlig for det 

generelle regnskab og de 

betalinger som skal 

foretages til eksterne parter.  

Tilsikre en sund økonomi og 

udvikling af virksomheden. 

Igennem den nye BI-løsning 

vil der blive flere mulige 

analyse redskaber som kan 

forbedre det økonomiske 

overblik.  

Løbende sparring, 

opdatering og afrapportering 

af involverede parter i 

projektet. En fornuftig og 

proaktiv omkostningsstyring 

og fremsynethed i forhold til 

mulig overskridelse af det 

fastlagte budget.  

Projektledelse/Teammedlemmer, 

som er den selvstændige 

forretningsenhed som er 

ansvarlig for dette projekt og dets 

implementering. Fællessproget 

internt er engelsk men 

størstedelen af gruppen er 

danskere.  

Håndtere alle de daglige 

opgaver i forbindelse med 

projektet og dets 

implementering. Skal 

opbygge en stærk 

projektkultur som kan 

opveje for flere af de 

involverede dobbelt 

tilknytningsforhold.  

Skal tilsidesætte egen 

stolthed og forudindtagede 

holdninger som kan skade 

projektets succes. Dette skal 

gøres ved at søge sparring på 

tværs af 

interessentgrupperinger og 

opsplitte de præeksisterende 

tilknytningsforhold. 

Større forståelse for loyalitet 

overfor virksomheden 

fremfor egen interesse og 

succes. Jævnlige 

opfølgninger og sparring 

med andre grupper, for at få 

den bedste tværfaglighed og 

løbende kunne ændre, hvor 

det er nødvendigt.   

Herunder er den eksterne part af Identifikationsmatrixen angivet:  

Interessegruppe og karakteristika Interesse og indflydelse på 

projektet 

Evne og motivation til 

forandring af projektet 

Påvirkning af 

interessentens interesse 

Kunder, vil få ændret sin generelle 

kontakt til virksomheden og vil 

kunne mærke en større interesse og 

nærhed fra virksomhedens 

medarbejdere. Den involvering vil 

kunne mærkes af virksomhedens 

cirka 600 kunder af national og 

international karakter.  

Vil helt grundlæggende få 

ændret deres dagligdag med 

WERD og få en anden 

kundeoplevelse som vil 

fremstå mere nærværende. 

De vil kunne komme med 

feedback, men vil generelt få 

et bedre match med 

virksomheden.  

Kunderne vil ikke have 

mulighed for at forandre 

projektet, men de vil per 

automatik selv opleve en 

ændring i virksomhedens 

arbejdsgange.  

Eftersom det er et projekt 

som vil blive implementeret 

internt i virksomheden vil 

kunderne ikke kunne have 

direkte påvirkning på 

projektet.  

Brugere/Målgrupper, er der ingen 

eksterne af i projektet, da det 

udelukkende er af intern karakter. 

Da der er ikke er nogen 

eksterne brugere og 

målgrupper, er der heller 

Da der ikke er nogen 

eksterne brugere og 

målgrupper, er der heller 

Da der ikke er nogen 

eksterne brugere og 

målgrupper, er det slet ikke 
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Brugerne af de nye IT-systemer og 

dermed også målgruppen er 

virksomhedens egne ansatte og er 

repræsenteret i gruppen ”De 

funktionelle områder” 

ingen direkte interesse eller 

indflydelse på projektet. 0 

ikke nogen som har evne 

eller motivation for at 

forandre projektet.  

nogen interessenter i denne 

grupper og derfor heller 

ikke nogen interesse at 

påvirke.  

Parter/Leverandører, er de 

udvalgte leverandører af projektets 

IT-systemer. Den ene leverandør 

som er Microsoft er allerede valgt, 

men det firma som skal stå for 

integrationen er endnu ikke valgt.  

Microsoft er som stor 

international virksomhed 

ikke så let at påvirke, men vil 

være brugervenligt for alle 

medarbejdere som kender og 

er vant til deres systemer i 

forvejen. Den anden 

leverandør vil som ekstern 

ekspert have mere kontakt 

med virksomheden og have 

større indflydelse. 

Prisen hos Microsoft er 

fast og leveringstiden er 

øjeblikkeligt. Hos den 

integrerende leverandør vil 

pris, fejlmargin, 

leveringstid og selve 

løsningen have langt større 

betydning. Leverandøren 

vil kunne påvirke store 

dele af projektet, da 

vedkommende kommer 

med ekspertviden.   

Der er en stor konkurrence 

når valget skal falde på 

leverandører til 

integrationsdelen, og derfor 

vil der også kunne være en 

stor påvirkning af projektet. 

Det er naturligvis vigtigt for 

virksomheden at vælge 

rigtigt første gang for at 

undgå unødvendige 

økonomiske udgifter. Det er 

op til projektlederen, ejerne 

og økonomiafdelingen at 

vælge.  

Myndigheder/Interesseorganisatio

ner, vil være alle de myndigheder 

som er i de lande virksomheden 

operere i. Eftersom virksomhedens 

projekt er af intern karakter er der 

ikke megen involvering fra 

myndigheder eller 

interesseorganisationer.  

Virksomheden har fået 

godkendt SMV-pulje på 

100.000 kr. som skal gå til 

digital udvikling og dette 

projekt, men der er ingen 

direkte involvering i 

virksomheden eller projektet.  

Der er nogle europæiske 

lovgivninger i forhold til 

GDPR og virksomhedens 

opbevaring af kundedata 

og cookies, men ingen 

direkte forandring af 

projektet fra denne 

interessentgruppe.  

Da projektet skal 

implementeres internt vil 

der ikke være nogen 

påvirkning fra myndigheder 

og interesseorganisationer, 

og derfor er dette ikke 

relevant. Det er dog 

nødvendigt at være 

opmærksom på de givne 

lovgivninger i de lande 

virksomheden opererer i. 

 

Mitchells tre interessesentegenskaber og klassificering af interessentkategorier 

Efter de forskellige interessentgrupper er blevet defineret og systematiseret i 

identifikationsmatrixen, vil det give mening at benyttet Mitchells klassificering af 

interessentkategorier (Mitchell, 1997) (Bilag 4 og 5). Igennem Mitchells klassificering vil det være 

muligt at systematisere kortlægningen af interessenter yderligere og definere deres betydning og 

påvirkning af projektet.  
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Mitchell har opstillet tre interessentegenskaber som er magt, legitimitet og uopsættelighed. Denne 

systematiske og normative tilgang vil give et indblik i hvilke interessenter som har stor betydning 

og påvirkning på projektet. Betydning og påvirkningsevne af projektet vil defineres af hvor mange 

af egenskaber interessenten besidder.  

Projektlederen vil derfor give de interessenter med alle tre egenskaber den højeste prioritet. 

Prioriteringen af de interne og eksterne interessenter vil blive klassificeret og illustreret ved at 

inddele dem i syv kategorier som tager udgangspunkt i de tre interessentegenskaber.  

For at kunne placere de forskellige interessentgrupper som blev fastlagt tidligere er det nødvendigt 

at se på, hvordan de tre egenskaber kan defineres. Den første egenskab er magt og den kan defineres 

som værende at interessenttypen har en beføjelse til at påvirke og yde direkte indflydelse på 

projektet.  

Den anden egenskab er legitimitet og kan defineres som at interessenttypen har en legitim interesse 

i projektet og dets succes. Den tredje egenskab er uopsættelighed og kan defineres som værende 

pressende for stakeholder krav og ønsker for projektets implementering.  

I klassificeringen af de interne og eksterne interessenter skelnes der mellem tre interessenttyper, 

som er den sovende, den årvågne og den vigtige. De sovende interessenttyper har kun en af de tre 

egenskaber. De årvågne interessenter har 2 af de tre egenskaber. De vigtige interessenter har alle tre 

egenskaber og er derfor også de vigtigste for projektlederen.  

Der findes tre underkategorier indenfor den sovende og årvågne interessenttype (Bilag 5). Den 

sovende interessenttype har disse underkategorier: 

Inaktive, har kun en egenskab, hvilket er magt. Denne type har lav vigtighed for projektet, men vil 

kunne effektuere ændringer via magt, men har ikke en direkte indflydelse eller interaktion med 

projektet. Økonomifunktionen vil blive placeret i denne kategori, da de ikke har en direkte 

indflydelse på projektets og dets implementering, men har magt over kapitaltilførsel og budgetter.  

Diskrete, har kun en egenskab, hvilket er legitimitet. Brugere/Målgrupper vil blive placeret i denne 

gruppe. Vi definerede tidligere, at der ikke var nogen eksterne brugere eller målgrupper, men de 

interne ikke vil have magt eller uopsættelighed til at lægge pres på projektet og dets 

implementering, men har en reel interesse i dens succes.  

 



Afgangsprojekt International Business Forår 

Alexander William Dürr Klint HD 2. Del  2021 

 

Side 30 af 102 

 

Krævende, har kun en egenskab, hvilket er uopsættelighed. Virksomhedens Kunder vil blive 

placeret i denne gruppe, da de vil have nogle naturlige ønsker og krav til, hvordan de nye ændringer 

vil påvirke dem.  

Den årvågne interessenttype har disse underkategorier: 

Dominerende, har to egenskaber, hvilket er magt og legitimitet. De funktionelle områder bliver 

placeret i denne gruppe, da de står for stor del faglig sparring og vil have indflydelse på hvordan IT-

systemerne skal designes og implementeres. Projektet vil desuden have stor indflydelse på deres 

dagligdag i fremtiden og et succesfuldt projekt vil derfor også være i deres interesse.  

Farlige, har to egenskaber, hvilket er magt og uopsættelighed. Parter/Leverandører bliver placeret i 

denne gruppe, da de har magt til at påvirke og ændre i projektet, men har ikke virksomhedens 

succes for øje på lang sigt. De vil derimod, i værste tilfælde, have interesse i at tjene flest mulige 

penge, på kortest mulig tid for at genere resultater. 

Afhængige, har to egenskaber, hvilket er legitimitet og uopsættelighed. 

Myndigheder/Interesseorganisationer bliver placeret i denne gruppe, da de igennem deres 

puljetilførsel opstiller en lang række krav og vil forsøge at præge virksomheden til deres formål. 

Alle lokale myndigheder har et ønske om øget eksport og at virksomheden har succes i det land de 

betaler skatter og moms i, og vil til hver en tid forsøge at præge virksomheden i den retning.  

Slutteligt er der de vigtige interessenttyper som også defineres som Definitive og besidder alle tre 

egenskaber. Disse interessenttyper er vigtige at få integreret tidligt i forløbet, så de både får udøvet 

deres indflydelse og påtager sig det nødvendige ansvar. Den øverste ledelse vil blive placeret i 

denne gruppe, da de besidder alle egenskaber. Projektledelse/Teammedlemmer vil også blive 

placeret i denne grupper, da de også besidder alle egenskaber. 

For at skabe et let og overskueligt overblik over klassificeringsanalysen er de forskellige 

interessenttyper blevet placeret i matrixformat. Herigennem kan man blive opmærksomgjort på de 

mulige trusler som kan opstå imod projektet, og planlægge hvordan disse risikogrupper kan 

omklassificeres og i hvilke grad de skal involveres og integreres i beslutningsprocessen.  
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Selvudfyldt Matrix af Mitchells interessentegenskaber (Sørensen, 2017) 

Delkonklusion 

Det har været vigtigt at skabe et overblik over involverede parter, da projektet vil have flere 

interessentgrupper involveret igennem sin livscyklus. Igennem dette afsnit har det været muligt at 

definere de væsentligste interessentgrupper, interessenttyper og hvilket indflydelse de har på 

projektet.  

Det har også været muligt at skabe et overskueligt overblik over, hvilke egenskaber de enkelte 

interessentgrupper besidder, og hvordan dette kan true projektet. Det vil i særdeleshed være vigtigt 

at få involveret de Definitive, Understøttende og Modproduktive interessenter, da de har mindst to 

af de tre egenskaber (Mitchell, 1997) som er defineret i afsnittet.  

Hvilke kulturelle faktorer kan have indflydelse på virksomhedens opsætning og 

implementering af de nye IT-systemer?  

Eftersom projektet skal implementeres til intern brug i virksomheden, men på tværs af flere lande 

vil der kunne opstå flere kulturelle udfordringer som er vigtige at få defineret tidligt i projektets 

livscyklus. Dette skal gøre ved at finde frem til de grundlæggende kulturelle dimensioner for 

virksomheden tre vigtigste lokationer.  
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Danmark som har alle afdelinger, hovedkontor, ejerne og flest medarbejdere. Tyskland som er det 

største marked med omkring 50% af virksomhedens omsætning og har eget lager. Hong Kong som 

bruges som logistikhub for virksomhedens aktiviteter i Asien, Amerika og Mellemøsten og har sit 

eget lager.  

Gert Hofstedes Kulturelle dimensioner 

Den første kulturelle teori som vil blive benyttet af Hofstedes kulturelle dimension som er en af de 

grundlæggende kulturelle analyseformer. Herigennem vil det være muligt at synliggøre de 

kulturelle forskelle som er defineret af Hofstedes seks dimensioner.  

Disse dimensioner og forskelle vil blive brugt flere gange undervejs i projektet og vil have en 

dynamisk funktion for projektlederen, når han skal træffe beslutningerne i de forskellige lande. I 

behandlingen af Hofstedes kulturelle dimensioner vil Danmark, Tyskland og Hong Kong (Bilag 6) 

blive analyseret ved brug af sekundære kvantitative data (Hofstede-Insights).  

Den første dimension er Power Distance1, som kan defineres som den kulturelle accept af at magt 

er fordelt ulige. De givne point vil vise hvordan kulturen håndtere magtfordeling, men også ulighed 

i samfundet.  

Danmark har med en score på 18 en lav scorer indenfor Power Distance. Dette vil specielt kunne 

ses på deres ledelsesform, som vil være meget inkluderende og uformel. Magt er ofte decentraliseret 

og man har en meget inkluderende adfærd. Dette har også været tilfældet i virksomheden, hvor der 

har været en stor mængde frihed og en flad organisation hidtil.   

Tyskland har en relativt lav scorer på 35 i denne dimension, hvilket også ses af at samfundet er 

decentraliseret og supporteret af en stærk middelklasse. Det er vigtigt i denne kultur at beslutninger 

tages i fællesskab og at man har en inkluderende kommunikation. Ansatte i denne kultur vil have 

det svært med megen kontrol og vil foretrække frihed, ligesom i den danske kultur. 

Hong Kong har i modsætning til Danmark og Tyskland en høj scorer, på 68, i denne dimension. Det 

vil sige at de er mere accepterende omkring det faktum, at der findes ulighed og at magten altid vil 

være fordelt ud. Ledere i denne kultur vil være mere autoritære og de har megen 

envejskommunikation med imellem ledere og ansatte.   

 
1 Dimension 1, forkortes D1 
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Tyskland score lidt højere point end Danmark, men er stadig i den lave ende. Med indførslen af 

flere KPI’er og kontrol igennem CRM-systemer, vil der være vigtigt at være inddragende overfor 

medarbejderne tidligt i processen, så de føler at beslutningen tages i samråd. Der vil være det 

modsatte behov i Hong Kong, hvor implementering og ændringerne blot skal dikteres og opsættes 

forventninger til medarbejderne. Der vil ikke være behov eller ønske om at inddrages og der skal 

være en langt mere klar kommunikation.  

I takt med at virksomheden vokser sig større vil organisationen også blive mere hierarkisk og der 

kan også opstå udfordringer i den danske og tyske afdeling. Der er derfor vigtigt at få skabt en 

mødekultur, hvor medarbejderne føler sig inkluderet. Denne udfordring vil ikke opstå i 

virksomhedens afdeling i Hong Kong, men der kan være udfordringer med implementeringen, hvis 

virksomhedens vestlige medarbejdere ikke har en klar og tydelig kommunikation.   

Den anden dimension er Individualism2, som kan defineres ved, hvor individualistisk eller 

kollektivistisk et samfund er. Pointene i denne dimension vil i høj grad blive fordelt på baggrund af 

om der er en ”jeg” eller ”vi” kultur i det givne land.  

Danmark får med 74 point en høj scorer og bliver dermed kategoriseret som et individualistisk land. 

Dette vil betyde at man i Danmark foretrækker at passe sig selv og sin nærmeste familie. Det 

betyder også at man er relativt direkte i sin kommunikationsform og at man ikke behøver den store 

mængde small talk eller forhold for at lave forretning sammen, hvilket også sås i interviewet med 

virksomhedens ejer (Se vedhæftede transskribering).  

I den tyske kultur er man, ligesom den danske, et individualistisk samfund, da man får 67 point. De 

tyske værdier er på dette områder derfor også meget lig de danske, hvor man prioriterer den 

nærmeste familie og har en meget ærlig kommunikation. Man har en stor ansvarsfornemmelse 

omkring sit job og en forfremmelse vil i fleste tilfælde blive givet på baggrund af meritter.  

Hong Kong er, med en lav score på 25 point, et kollektivistisk samfund, hvor man er meget 

gruppeorienteret og også kan have tendens til nepotisme på arbejdspladsen. Der vil ofte være en 

indirekte form for kommunikation og konflikter undgås så vidt muligt. Personlige forhold har også 

en større betydning end virksomheden og ens opgaver.  

 
2 Dimension 2, forkortes D2 
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Igen minder den tyske og danske kultur meget om hinanden, hvorimod kulturen i Hong Kong er 

modsat. En af de udfordringer som kan opstå her er, at de vestlige medarbejdere kan fremstå 

ufølsomme, uforstående og uhøflige i øjnene på virksomhedens asiatiske medarbejdere.  

Hvorimod de asiatiske medarbejdere kan fremstå dovne, useriøse og med en nedprioritering af 

arbejde. De asiatiske medarbejdere vil også undvige konflikter, hvilket kan gå hen og blive 

frustrerende for de vestlige medarbejdere, når de ikke får løst deres konflikter.  

Den tredje dimension er Masculinity3, som helt basalt kan defineres ved hvad der motivere en. Det 

kan simplificeres ved, at det maskuline samfund vil være drevet af konkurrence, succes og målfaste 

udmærkelser. Hvorimod det feminine samfund vil være drevet af at man holder af det man laver, 

høj livskvalitet og at man samtidig bekymre sig om andre.  

Danmark har med kun 16 point en lav scorer og bliver derfor kategoriseret som en feminin kultur. 

Dette betyder at man prioriterer sin Work/Life balance og har stort fokus på at involvere sine 

medmennesker. Det er vigtigt for virksomhedens ansatte, at de føler sig involveret og helt generelt 

bliver støttet. Ledere i denne kultur vil oftest søge konsensus og sætte pris på lighed, solidaritet og 

kvalitets i ens arbejdsliv. Desuden vil konflikter blive løst ved kompromiser og forhandling indtil 

man møder enighed på området.  

Det tyske samfund scorer relativt højt på denne skala, nemlig 66, og bliver derfor kategoriseret som 

et maskulint samfund. Medarbejdere her vil være meget resultatorienterede, identificere sig 

igennem arbejde og prioritere sit arbejde højt. Derudover vil man gerne vise sin status, og gør det 

gerne igennem materielle ting.  

Med en mellemhøj scorer på 57 point vil Hong Kong blive kategoriseret som et semi-maskulint 

samfund. Det vil sige at de ligesom den tyske kultur også er drevet er succes og resultater. De 

bruger mange timer på arbejde, og vil gerne kunne fremvise resultater. 

Tyskland har en modsat kultur end Danmark i denne dimension, hvilket kommer til udtryk ved at 

ledere i Danmark vil søge konsensus, hvorimod at ledere i Tyskland vil være mere enerådige og 

beslutsomme. Der kan også forekomme kulturelle problemer ved prioriteringen af arbejdsliv og ens 

Work/Life balance.  

 
3 Dimension 3, forkortes D3 
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Kulturen i Hong Kong minder, i denne dimension, mest om den tyske, hvor den danske har flere 

”bløde” værdier og ikke det samme behov for selvaktualisering. Det bliver her vigtigt at man 

tilpasser sig den feminine kultur i Danmark og den maskuline i Tyskland og Hong Kong.  

Den fjerde dimension er Uncertainty Avoidance4, hvilket kan beskrives som værende i hvilken 

grad personer vil undgå usikkerhed. Kulturer med en lav scorer vil ikke have samme behov for 

struktur, kontrol og forudsigelighed i deres liv.  

Her scorer Danmark også lave point, nemlig 23. Det betyder at man ikke har ligeså meget brug for 

struktur og forudsigelighed i sit arbejdsliv som i kulturer med højere scorer. Planer kan ændre sig 

over natten og uforudsete udfordringer kan dukke op, men det vil ikke påvirke det store. Man er 

også meget nysgerrig af natur, og vil derfor ofte søge innovation og ændringer. Denne kultur passer 

godt til vores projekt og det faktum, at det kan ændre virksomhedens arbejdsprocesser radikalt.  

I denne dimension scorer Tyskland højt, nemlig 65 point, så de vil til en vis grad undgå usikkerhed. 

De vil derfor have brug for mere klare og strukturerede rammer, end i det danske samfund. Detaljer 

og ekspertise er vigtige faktorer i beslutningsprocessen i den tyske kultur, og her vil man med fordel 

kunne benytte mere sparring fra leverandørerne som har den faglige viden. Disse specialister vil 

kunne opstille de rette vilkår og forudsætninger for at den tyske afdeling vil føle sig fuldt 

informeret.  

Hong Kong scorer, ligesom Danmark, lavt på denne dimension, nemlig 29 point. Det er et land som 

er præget af udvikling og entreprenørskab. Derfor har man ikke den store usikkerhed for fremtiden 

eller behov for at sætte alt i bås.  

I forbindelse med implementeringen af de nye IT-systemer, bliver det vigtigt at forberede sig på at 

de forskellige kulturer har forskellige behov af struktur og organisering. Hvis der er for meget eller 

for lidt struktur vil det kunne skabe frustration i de forskellige kulturer.  

I Danmark og Hong Kong vil man i langt højere grad kunne teste og implementere løbende, og 

behøver ikke i samme grad at involvere specialister som i Tyskland. I Tyskland vil man skulle 

afsætte mere tid for at kunne uddanne og informere medarbejderne i de nye systemer, så de føler sig 

ordentligt informeret.  

 
4 Dimension 4, forkortes D4 
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Den femte dimension er Long Term Orientation5, som kan defineres ved hvor langsigtet man er. 

Den hænger også ofte sammen med den fjerde dimension. Man vil med en lav scorer have en mere 

normativ tilgang til fremtiden, hvor et højt scorende samfund vil have en mere pragmatisk tilgang.  

Med en relativt lav scorer på 35, bliver den danske kultur kategoriseret som normativ. Dette vil i det 

private komme til udtryk ved at man vil forsøge at holde på traditioner og ikke spare meget op til 

fremtiden. I det professionelle vil man kunne se det ved, at man vil forsøge at skabe hurtige 

resultater, hvilket kan være en fordel når man skal have med et projekt at gøre.   

Her er Tyskland, med 83 point, et meget pragmatisk samfund. Her er det i det private vigtigt at 

spare op og investere sine penge fornuftigt. De tager hurtigt traditioner til sig og vil generelt være 

mere langsigtede. I det professionelle vil de have mere brug for lange mål og vil søge sikkerhed og 

stabilitet i højere grad end de normative kulturer. Hvilket også stemmer godt overens med deres 

høje scorer i Uncertainty Avoidance. 

Samfundet i Hong Kong er, ligesom det tyske, pragmatisk, hvilket ses af deres relativt høje antal 

point på 61. De har derfor de samme kulturelle tendenser som ses i den tyske kultur og er beskrevet 

ovenfor.  

I forbindelse med projektet vil det være en fordel at vente med at implementere IT-systemerne i 

Tyskland og Hong Kong til at de er testet og tilpasset i Danmark. Det vil skabe en frustration hvis 

de implementeres og tilrettes løbende undervejs, specielt hvis de fra start vil få nye måleredskaber i 

de implementerede lande.  

Både Hong Kong og Tyskland er drevet meget af resultater, og formålet med de nye IT-systemer er 

at få flere redskaber som kan synliggøre medarbejderes performance, det er derfor vigtigt at det er 

det endelig system som implementeres i de to lande som har en høj scorer i denne dimension.   

Den sjette og sidste dimension er Indulgence6, som Hofstede beskriver som evnen til at prøve at 

kontrollere ens impulser og ønsker. Her vil man kunne se i hvilken grad mennesker er villige til at 

være impulsive, positiv og nyde livet.  

 

 
5 Dimension 5, forkortes D5 
6 Dimension 6, forkortes D6 
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I denne dimension får Danmark 70 point, hvilket er relativt højt. Det vil sige at man kategoriseres 

som et Indulgent samfund, hvor man er mere optimistisk af natur. Det vil blandt andet sige at man 

viser større villighed til at give efter overfor impulser, have en mere positiv attitude og bruger deres 

penge på det de har lyst til.  

Tyskland scorer, i denne dimension, en relativt lav scorer på 40 point. Det vil betyde, at det tyske 

samfund af natur er Restrained. Det vil betyde at de ikke giver efter for deres impulser, samt at det 

til en hvis grad vil være forkert at hengive sig sine lyster.  

I denne dimension får Hong Kong kun 17 point, hvilket er meget lavt. Det betyder at dette bliver 

kategoriseret som et Restrained samfund. Det står i direkte kontrast til samfund som er Indulgent. 

Det vil sige at kulturen i Hong Kong er mere kyniske, tilbageholdende og pessimistiske. De ligger 

låg på deres impulser og vil i langt højere grad forsøge at tilpasse sig sociale normer.  

Danmark er i denne dimension stikmodsat af Hong Kong, som ligger i hvert sin ende af skalaen. 

Tyskland placerer sig også i den lave ende, men ikke i nærheden af så meget som Hong Kong. 

Denne dimension vil ikke have den store påvirkning på projektet, og der er ikke store udfordringer 

involveret med denne dimension og projektet i sin helhed.  

Det vil dog være en fordel at være opmærksom på de kulturelle forskelle fra denne dimension, når 

personer fra de forskellige kulturer skal samarbejde. Her vil der muligvis opstå kulturelle forskelle, 

da den danske kultur vil være mere optimistisk, hvorimod de to andre vil være mere pessimistisk og 

kynisk.  

Kulturkløftsanalyse 

Kulturskløftsanalyse (Sørensen, 2017) (Bilag 7) er et nyttigt redskab til at vurdere og synliggøre de 

kulturelle forskelle som kan forekomme i det internationale projekt. Ordet ”kløft” skal netop 

illustrere, at der er en forskel imellem kulturerne.  

Igennem Hofstedes Kulturelle dimensioner er flere af de forskellige kulturers egenskaber, 

prioriteringer og adfærd blevet defineret. Kulturkløftsanalysen vil være et nyttigt redskab til både 

små og store beslutninger i projektets implementeringsfase, og man vil kunne forberede sig på, 

hvordan den givne situation kan udspille sig.  
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Analysen er, ligesom de fleste andre kulturelle analyseformer, generaliserende og vil sjældent 

kunne bruges på individer, men er særdeles brugbar på et overordnet niveau. Kulturkløftsanalysen 

er dynamisk og kan bruges fuldt ud eller der kan bruges dele af den. Den er, i fuld størrelse, opdelt i 

ni dimensioner, hvoraf de tre kulturer fordelt i illustreringen nedenfor. Dette er et skøn, som specielt 

har taget udgangspunkt i informationen fra Hofstedes Kulturelle dimensioner. 

I første dimension er de to yderligheder Ligestillet og Hierarkisk. I det ligestillede samfund vil 

man foretrække at involvere hele teamet, hvorimod i den hierarkiske kultur vil beslutningsprocessen 

i langt højere grad være placeret få steder. Denne dimension kan sammenlignes med ”Power 

Distance” fra Hofstedes Kulturelle dimensioner.  

I anden dimension, har man i hvert sin ende, Risikovillighed og Risikominimering. Kulturer med 

høj risikominimering har tendens til at frygte ubekendte og undgå risiko. Hvorimod kulturer med 

høj risikovillighed vil leve med ”High Risk/High Reward” mentaliteten. Denne dimension kan 

bedst perspektiveres til Hofstedes ”Uncertainty Avoidance”.  

I tredje dimension er de to yderligheder Individ og Gruppe. I denne dimension vil ansatte fra 

individbaserede kulturer være mere tilbøjelige til at tage egenrådige beslutninger, hvor 

gruppeorienterede kulturer vil søge sparring og fælles beslutning. Denne dimension vil bedst kunne 

defineres som angivet i Hofstedes anden dimension ”Individualism”. 

I fjerde dimension er de to yderligheder Universel og Relativ. Her vil medarbejdere med en 

universel baggrund have mere behov for at planlægge og strukturere alle situationer, hvor 

relativister har en mere fri og fleksibel tilgang. Denne dimension vil bedst beskrives som en 

kombination af Hofstedes ”Uncertainty Avoidance” og ”Long Term Orientation”. 

I den femte dimension, har man i hvert sin ende, Konflikt og Konsensus. Medarbejdere fra 

konfliktorienterede kulturer vil i højere grad tage åbne diskussioner om problemer med henblik på 

konfliktløsning. I konsensusbaserede kulturer vil man i højere grad opbygge grupper og netværk for 

at kunne indgå kompromiser, de vil endda give indirekte tilbagemeldinger for at undgå konflikter. 

Denne dimension kan bedst perspektiveres til anden dimension af Hofstede som er ”Individualism”, 

hvor hele konflikthåndteringen også gennemgås.  
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I den sjette dimension er to yderligheder Opgave og Relation. Kulturer som er opgaveorienterede 

vil i høje grad se projektet som en midlertidig opgave, hvor at relationsorienterede kulturer vil have 

større fokus på trivsel og personlige relationer. Denne dimension vil bedst kunne sammenlignes 

med Hofstedes tredje dimension ”Masculinity”. 

I den syvende dimension er de to yderligheder Præstation og Status. Ansatte i resultatorienterede 

kulturer vil have tendens til at måle sig selv mere på resultater, hvor man i det statusorienterede 

samfund vil have mere fokus på sin status i samfundet og hvor succesfuld man fremstår. Denne 

dimension har taget lidt fra forskellige af Hofstedes Dimensioner, men her vil man kunne se 

statusbehovet i ”Masculinity” dimensionen, og man vil kunne se behovet for hurtige og synlige 

resultater for den danske kultur i ”Long Term Orientation”.  

I den ottende dimension, har man i hvert sin ende, Sekventiel og Synkronisk. Her vil ansatte med 

en sekventiel tilgang have mere behov for tydelig struktur og planlægning, hvor man i synkroniske 

kulturer vil være mere fri i sin tilgang. Denne dimension minder mest om Hofstedes ”Uncertainty 

Avoidance”, hvor behovet for planlægning og struktur er tydeligt.  

I den sidste og niende dimension, har man i hvert sin ende, Teoretisk og Pragmatisk. Her vil 

kulturer med en teoretisk tilgang ligesom i den ottende dimension have behov for planlægning og 

struktur. Den pragmatiske tilgang er derimod mere fri og har fokus på ”learning by doing”. Denne 

tilgang vil også primært kunne perspektiveres til Hofstedes ”Uncertainty Avoidance”, men har også 

elementer fra Hofstedes ”Long Term Orientation” dimension.  
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Selvudfyldt Kulturkløftsanalyse (Sørensen, 2017) 

Maslows behovshierarki 

Motivation spiller en stor rolle i det internationale projekt, og derfor er det vigtigt at få overblik 

over, hvilke behov der skal tilfredsstilles for, at medarbejderne har den bedste motivation. 

Motivation er derfor et afgørende træk ved internationalt projektlederskab og vil være en central del 

af projekts implementering. Da der vil være forskellige behov alt efter hvilken kultur man har, er 

det vigtigt at få skabt en kombination af netop dette. Det vil ske igennem Maslows behovshierarki, 

som kan give en overordnet indikation af hvad der kan motivere i de forskellige nationale kulturer 

(Maslow, 1987).  

Der vil være stor forskel på ledelsesformen alt efter, hvilken kultur og behov der skal tilfredsstilles. 

Maslows behovshierarki, er en kombination af Maslows behovspyramide og Hofstedes kulturelle 

dimension inddraget. Det er nødvendigt for projektlederen at kunne arbejde med overgangene fra 

strategisk til operationel ledelse i den kulturkløft, som ofte vil opstå mellem virksomhedskultur og 

national kultur og på den måde tilsikre optimal motivation.  
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Selve behovshierarkiet (Bilag 8) er bygget op i fem dele, med forskellige behovsområder og 

kulturelle påvirkninger.  

Det nederste og mest basale behov er de Fysiologiske behov, som handler om at afdække de 

fysiske behov, som er ens for alle mennesker. Dette er basalt set behov, som er nødvendige for at 

overleve, som søvn, mad, vand og ilt. Hvis ikke disse behov er opfyldt, vil de næste behovsområder 

være irrelevante. Der er ikke en kulturel dimension tilknyttet dette område, da det er basalt for 

overlevelse og gælder alle. 

Det næste behovsområde i hierarkiet er Behov for sikkerhed, som basalt set handler om at skabe 

sikkerhed og tryghed i livet. Det kan ske igennem finansiel sikkerhed, forsikringer og sundhed. Det 

er desuden mange af de ting, som giver sikkerheden for at de fysiske behov vil kunne blive opfyldt i 

fremtiden. Til dette behovsområder hører også den kulturelle dimension, Uncertainty Avoidance.  

I den danske kultur scorede man 23 point på Hofstedes kulturelle dimension Uncertainty 

Avoidance, hvilket betyder at man har et lavt behov for struktur og forudsigelighed. Man lever i et 

velfærdssamfund, hvor man derigennem opnår en høj sikkerhed.  

I Tyskland havde man et højere antal point, nemlig 65, hvilket er i den høje ende af denne 

dimension. Dette betyder at de vil have et større behov for sikkerhed, både i det private og på 

arbejde, end danskerne ville. Dette skal projektlederen naturligvis være opmærksom på igennem 

hele projektets implementering.  

Hong Kongs antal point var tæt på det samme som den danske. De fik nemlig 29 point, hvilket 

placere dem i den lave ende af skalaen for denne kulturelle dimension. Dette gør at det, ligesom i 

Danmark, vil være nemmere at tilfredsstille behovet for de medarbejdere man har i Hong Kong.   

I det tredje behovsområder handler det om det Sociale behov, som omhandler behovet for 

kærlighed, venskaber, social accept og familie. Disse følelsesmæssige behov er nødvendige for 

mennesket, da det ellers kan resultere i ensomhed og potentielt depression. De kulturelle 

dimensioner i dette behovsområde er Individualism og Masculinity.  

I Hofstedes kulturelle dimension Individualism, får den danske kultur 74 point, hvilket er i den høje 

ende. Det betyder at Danmark er en relativt individualistisk kultur, hvilket gør at man ikke har et 

større behov for social gruppering og foretrækker at passe sig selv og sine nærmeste. Derudover 

spiller Hofstedes tredje dimension, Masculinity, også en rolle i dette behovsområde.  
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Danmark er med kun 16 point kategoriseret som en feminin kultur. Det vil betyde at man prioriterer 

sin fritid og værdsætter en fornuftigt Work/Life balance, og ofte ikke identificere sig med sit 

arbejde.  

Tyskland er lig Danmark indenfor Individualism, da de kun scorede lidt færre antal point, nemlig 

67. Derfor vil omdrejningspunktet på arbejde også være på selve arbejdsopgaverne og ikke det 

sociale. Den tyske kultur scorer, i modsætning til den danske, til gengæld højere på Hofstedes tredje 

dimension. Her vil tyskerne i højere grad identificere sig med sit job og prioritere det i deres liv. 

I Hong Kong havde man derimod en lav scorer i Individualism, hvilket kun var på 25 point. Det 

betyder, at det er et kollektivistisk samfund de lever i, hvor det sociale har en anden betydning. Her 

vil de personlige forhold ofte vægte højere end faglighed. Det vil derfor være af anden betydning at 

have gruppedynamik og tilhørsforhold in mente for projektlederen.  

I den kulturelle dimension, Masculinity, får kulturen i Hong Kong en mellemhøj scorer på 57, 

hvilket kategorisere dem som et semi-maskulint samfund. Det vil sige at de ligesom tyskerne i 

højere grad er drevet af arbejde, resultater og succes end ”blødere” værdier, hvilket projektlederen 

også skal være opmærksom på. 

Det næste behov i Maslows behovshierarki er Behovet for påskønnelse, som omhandler 

menneskets behov for at påskønnelse, respekt, anerkendelse og andre egobehov. Her er den 

kulturelle dimension tilknyttet Power Distance.  

Her scorer den danske kultur meget lavt, nemlig kun 18, hvilket vil sige at man af natur er 

inkluderende. Denne form for kultur vil have meget nemt ved at opfylde ansattes behov for 

påskønnelse, da man i forvejen er meget opmærksom på hvordan medarbejderne har det.  

I Tyskland scorer man 35 point, i Power Distance dimensionen, hvilket gør at man ligesom i 

Danmark har en lav scorer. Det vil også betyde et højere niveau af frihed og et mere decentraliseret 

samfund og magt.  

I Hong Kong scorer man til gengæld 68 point i denne kulturelle dimension, hvilket placerer den i 

den høje ende. Her vil medarbejderne være mere accepterende overfor magtfordelingen, også 

selvom den er ulige fordelt. Deres behov for anerkendelse vil ikke ligeså naturligt blive opfyldt, 

som i Danmark og Tyskland.  
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Det sidste og øverste behov i behovshierarkiet er Selvaktualisering, som handler om at få behovet 

for at udvikle sig og nå sit fulde potentiale tilfredsstillet. Dette kræver at alle andre behov er opfyldt 

inden da, så man kan fokusere sig selv. Den kulturelle dimension som er tilknyttet dette behov er 

Individualism. 

Denne kulturelle dimension var også inddraget i det sociale behov, hvor det blev synliggjort at 

kulturen i Tyskland og Danmark var meget ens, og den i Hong Kong var modsat. I sammenhængen 

med selvaktualiseringen vil den individualistiske kultur af natur være meget fokuseret på sig selv, 

hvorimod man i det kollektivistiske samfund vil være mere fokuseret på ”vi’et”. Derfor vil det 

formentligt være nemmere for samfundene med individualistiske kulturer, at få opfyldt deres 

øverste behov, da de på forhånd har haft stort fokus på sig selv.  

Delkonklusion 

Det er tydeligt at det kulturelle vil have stor indflydelse på projektet, og dets fremtidige succes. Det 

har derfor været vigtigt, at få fastlagt så mange af de kulturelle aspekter som muligt. Dette er blevet 

gjort igennem brugen af flere teorier og modeller, som har givet en kulturel indsigt i de tre kulturer 

vi beskæftiger os med.  

I forbindelse med Hofstedes Kulturelle dimensioner (Hofstede-Insights) har det været muligt, at få 

skabt et overblik over hvordan de tre landes kulturer er defineret. Herigennem har det også været 

muligt at finde frem til de områder, hvor kulturerne er forskellige.  

I D1 fandt vi frem til, at det var vigtigt at være involverende og inkluderende overfor den danske og 

tyske afdeling, hvorimod at det var vigtigt at være autoritær og have tydelig kommunikation overfor 

afdelingen i Hong Kong. I Hong Kong skal ændringerne dikteres, hvis de pakkes ind kan det 

misforstås og anses som værende uvæsentlige ændringer.  

I D2 mindede den danske og tyske afdeling også om hinanden ligesom i D1, hvor at kulturen i 

Hong Kong igen var modsat. Her blev det tydeliggjort, at den fremtidige kommunikation var vigtig. 

Der er risiko for, at de vestlige medarbejdere fremstår uhøflige og uforstående i øjnene på 

virksomhedens asiatiske medarbejdere. Når der skal løses konflikter vil medarbejderne fra Hong 

Kong også i høj grad undvige disse, hvorimod man vil søge dialog og løsning i de vestlige 

afdelinger.  
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I D3 mindede kulturen i Hong Kong om den i Tyskland, hvorimod den danske var modsat. Her 

fandt vi frem til, at der kunne opstå kulturelle udfordringer ved at ledere i og fra Danmark oftere 

ville søge konsensus og have flere ”bløde” værdier. Hvor der, i de to andre kulturer, vil være større 

fokus på selvaktualisering og at man fremstår som en stærk og beslutsom leder.  

I forbindelse med D4 fandt vi ud at behovet for struktur og faste rammer, var langt vigtigere i 

Tyskland end i Danmark og Hong Kong, som her mindede om hinanden. I Tyskland blev det klart 

at de først skulle have implementeret systemerne til sidst, og det skulle gøre ved brug af 

leverandørerne som er specialister og fagfolk på området. 

I D5 mindede kulturen i Hong Kong og Tyskland igen om hinanden, hvor at den danske var 

anderledes. Her blev det bestemt, at Danmark skulle være det første land som skulle have 

implementeret og testet de nye IT-systemer. Den danske kultur var mere fleksibel og ikke drevet af 

resultater og performance i samme grad som de to andre. 

Da resultaterne blev gennemgået blev det tydeligt, at D6 ikke ville have de store faglige 

konsekvenser, men i det sociale og i forbindelse med samarbejde på tværs af afdelingerne kunne der 

opstå udfordringer. Den danske kultur var modsat af den i Hong Kong, og den tyske var nærmest 

den i Hong Kong, men stadig ikke i den helt lave ende. Her blev det konkluderet at det var vigtigt at 

være opmærksomme på hinandens forskelle, hvilket primært var at danskerne kunne fremstå 

optimistiske, måske endda naive, hvorimod de to andre kunne fremstå kyniske og pessimistiske.  

Det kan derudover konkluderes, at Kulturkløftsanalysen (Sørensen, 2017) er særdeles brugbar til at 

illustrerer og synliggøre de konkrete kulturelle forskelle i det internationale projekt. Denne vil i høj 

grad blive brugt som et dynamisk redskab senere i selve implementeringen af projektet.  

I forbindelse med Maslows behovshierarki var det tydeligt, at det fysiologiske behov ville være ens 

for alle medarbejdere på trods af kulturelbaggrund. Det kunne samtidig konkluderes at det, ville 

kræve mere arbejde i den tyske kultur at tilfredsstille behovet for sikkerhed end det ville i Danmark 

og Hong Kong.  

Det tredje behovsområde, som var det sociale behovsområder, var mere komplekst da det indeholdt 

to kulturelle dimensioner. Her skulle man være opmærksom på at Danmark var en feminin kultur, 

hvorimod de to andre primært var maskuline kulturer, hvilket vil betyde at de sociale behov vil 

være anderledes placeret.  
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I Danmark vil man i højere grad prioritere et godt arbejdsmiljø med lav belastning og gode sociale 

værdier, hvor der i de to andre lande vil være mere konkurrence, gruppering og seriøsitet på 

arbejdspladsen.  

Samtidig er den anden del af det sociale behov repræsenteret af Hofstedes kulturelle dimension, 

Individualism, hvor Danmark og Tyskland kategoriseres som et individualistisk samfund, men 

Hong Kong som et kollektivistisk samfund. Dette gør at projektlederen også skal være 

opmærksomme på at man i Hong Kong vil have et større behov for at indgå i en gruppe, tage sig af 

sine nærmeste, og vægter de personlige forhold over virksomheden. 

I det fjerde behovsområde vil det være nemmere at få opfyldt behovet for anerkendelse i den danske 

og tyske kultur, da den allerede er inkluderende og har fokus på medarbejdernes velvære. I Hong 

Kong vil det derimod være sværere og vil derfor være et nødvendigt fokus at anerkende og 

påskønne virksomhedens ansatte.  

I det sidste behovsområde er selvaktualisering i fokus og det vil være naturligt for de ansatte i 

Danmark og Tyskland, da man som individualistisk samfund allerede har stort fokus på ”jeg’et”. 

For de ansatte og kulturen i Hong Kong vil det ikke være ligeså naturligt, og derfor vil det være 

projektlederens ansvar at gøre det muligt at udvikle sig og have fokus på selvaktualiseringen.  

Hvilke mulige risici kan have indflydelse på virksomhedens forankring af de nye IT-

systemer? 

For at tilsikre en fornuftig forankring af virksomhedens nye IT-systemer er det vigtigt, at være 

opmærksom på de risici som kan og vil opstå. Nogle risici vil være mulige at forberede sig på og 

derigennem planlægge en løsning, hvorimod andre risici vil opstå uventet. De uventede 

udfordringer vil være uundgåelige, men det vil være muligt at opsætte dynamiske redskaber som 

kan bidrage til løsningen af de opståede udfordringer.  

Risikoregister 

For at kunne behandle de mulige udfordringer bedst muligt, er det vigtigt at have en struktureret og 

organiseret tilgang til hvordan disse problematikker kan løses. Dette kan med fordel gøres ved at 

gøre brug af et Risikoregister (Sørensen, 2017). Risikoregistret er en god måde at systematisere og 

identificere de potentielle risikofaktorer, som kan opstå i forbindelse med projektet. Derudover er 

det et godt dynamisk redskab til at løse de opståede problematikker.  
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Først skal risikoen beskrives i det første felt. Derefter skal begrundelsen beskrives klart og tydeligt, 

så det er muligt at vurdere sandsynligheden for risikoens fremkomst og de dertilhørende 

konsekvenser. Herefter skal sandsynligheden for at risikoen opstår noteres.  

Derefter skal den mulige konsekvens noteres for at kunne analysere, hvilken betydning det vil have 

for projektet. Derudover skal der opstilles en planlægning af modforanstaltninger for at få løst 

udfordringerne. Til sidst skal omkostninger for modtrækkene og dato for risikoens fremkomst 

noteres.  

Igennem denne opstilling af risikoregistret vil det være muligt at opstille et overskueligt overblik 

over projektets risici, men også bruge det dynamisk i takt med at potentielle risici opstår.  

# Risikobeskrivelse Risikoårsag Sandsynlighed Konsekvens Modforanstaltning Omkostning Dato 

1 Kommunikationsp

roblemer imellem 

afdelinger 

De kulturelle forskelle 

vil kunne skabe 

kommunikationsprobl

emer 

50-60% Mellem Forberedelse via 

MBI-modellen og 

kulturel 

bearbejdelse 

Tidsmæssige 

ressourcer på 

rette 

forberedelse og 

indsats 

 

2 Tekniske 

problemer som 

kan skabe 

forvirring 

Da der er mange 

rapporter og systemer 

som skal udvikles og 

kobles sammen vil det 

være svært ikke at 

skulle tilpasse 

undervejs 

60-70% Lille Delvis 

implementering som 

gør det muligt at 

tilrette systemerne  

Længere 

implementering

stid. Højere pris 

ved delvis 

implementering 

 

3 Mistet frihed hos 

medarbejdere 

Ved 

implementeringen vil 

der blive mere kontrol 

af medarbejdernes 

arbejdsdag 

40-50% Mellem Sikre en stor 

involvering og 

indflydelse hos 

virksomhedens 

ansatte 

Nedsat 

arbejdskvalitet 

og deraf tabt 

arbejdsfortjenes

te 

 

4 Tab af 

organisatorisk 

viden  

Højere udskiftning af 

medarbejdere grundet 

utilfredshed ved 

ændring af 

arbejdsgangene 

25-30% Stor Igennem større 

trivsel og 

involvering af 

medarbejdere vil det 

være muligt at 

fastholde de ansatte 

længere 

Store 

økonomiske 

omkostninger 

ved udskiftning 

af medarbejdere 

 

Selvudfyldt Risikoregister (Sørensen, 2017) 
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Det har været muligt at forudse fire potentielle udfordringer, som er noteret i risikoregistret. 

Herigennem vil det være muligt at skabe et struktureret overblik over de potentielle udfordringer 

som kan opstå.  

Psykisk afstand 

Begrebet psykisk og kulturel afstand i international business er blevet inkluderet i en lang række 

teorier på tværs fagområdet, hvoraf det også vil være naturligt at inddrage her i projektet. Den 

psykiske afstand skal blandt andet bruges til at tillægge endnu en nuance til de mulige 

samarbejdsudfordringer. 

I forbindelse med tidligere gennemgåede kulturelle modeller er det også relevant at komme 

omkring teorien og brugen af Psykisk afstand (Johanson & Vahlne, 2009). Teorien her stammer fra 

den nye og reviderede version af Uppsala modellen, som beskriver internationaliseringsprocessen.  

Ved at gøre brug af den psykiske afstand som begreb vil det være muligt, at få en bredere forståelse 

af den potentielle modstand og mulige konflikter der kan opstå ved det internationale projekt. 

Igennem dette værktøj vil det være muligt at vurdere, hvor stor den potentielle modstand vil være i 

projektet.  

Den psykiske afstand defineres som, forskellene imellem to eller flere individer, markeder eller 

lignende. Jo fjerne et land, marked eller individ er fra udgangspunktet for sammenligningen, desto 

større psykisk afstand er der (Johanson & Vahlne, 2009).  

En lav psykisk afstand vil betyde, at opbyggelsen af forholdet vil være lettere og at det vil være 

muligt at identificere og benytte sig tidligere af de opståede muligheder. Dette sker da man med en 

lav psykisk afstand vil have nemmere ved at handle og agere som man plejer, uden at frygte for at 

modparten vil finde det uhøfligt eller sært.  

Der er uenighed i faget om hvor store og omfattende forskellene på kulturel afstand og psykisk 

afstand er, men da den kulturelle forskel er blevet behandlet selvstændigt tidligere, vil den psykiske 

afstand bedre betegnes igennem kulturel forskel og individets egne værdier (Sousa & Bradley, 

2006). Selvom kulturel- og psykisk afstand er forskellig, vil den kulturelle forskel naturligvis have 

en effekt på individets psykiske afstand.  
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Da psykisk afstand ikke kun benytter sig af den kulturelle forskel, men også individets værdier 

(Sousa & Bradley, 2006), vil den psykiske afstand naturligvis ikke påvirke alle i virksomheden lige 

meget. Da der er megen uenighed om brugen af den psykiske distance og hvordan den defineres vil 

den ikke stå alene i analysen men bruges som et redskab til at sætte den kulturelle forskel i 

perspektiv og give mulighed for også at se på den enkelte persons afstand.  

Igennem brugen af den psykiske distance vil det være muligt for projektets projektleder at kunne 

forberede sig på de opgaver som vil være i udlandet og den mulige modstand der kan opstå. Den 

psykiske afstand kan også med fordel bruges til at sætte sin egen opfattelse af situationer i 

perspektiv.  

Menneskers opfattelse af givne situationer er altid præget af deres egen holdning, kultur og syn på 

sagen, men ved at se på den psykiske afstand hos en selv, vil det også være muligt at kunne få et 

mere nuanceret syn på andres opførsel.  

I forbindelse med vurderingen af den mulige psykiske afstand vil det også være relevant at se på de 

forskellige personlighedstyper, da det også kan skabe en stor afstand hvis disse er meget forskellige. 

Selve personlighedsdelen vil der blive set mere på i forbindelse med MBI-Modellen, hvor det også 

spiller en stor rolle. Netop det faktum at personlighederne spiller en rolle i flere forbindelser gør det 

også ekstra relevant, at have den psykiske afstand med in mente igennem al interaktion med andre 

mennesker.  

Tillid og performance 

Tillid (Katsikeas et al., 2009) er begyndt at fylde en større og større del af litteraturen indenfor 

international business og er begyndt, at blive anset som en del af de grundlæggende konstruktioner i 

et internationalt projekt og samarbejde. Igennem teorien om, at tillid fører til bedre performance 

bliver der også arbejdet videre med begrebet performance som er en central del af MBI-modellen.  

I modsætning til den reviderede Uppsala model (Johanson & Vahlne, 2009) mener Katsikeas et al., 

ikke at tillid automatisk bliver opbygget igennem tid ved blot at levere accepterende resultater. 

Igennem den anvendte model (Katsikeas et al., 2009) (Bilag 10) vil der blive gennemgået en række 

grundlæggende begreber, som har indflydelse på det overordnede niveau af tillid og deraf også 

performance.  
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Modellen bliver i høj grad brugt i importør-eksportør forhold, men vil denne sammenhæng blive 

brugt til det interne internationale projekt, hvor man har partnere i flere lande og man har brug for at 

styrke deres tillid og derigennem samarbejde. I forbindelse med modellen og behandlingen vil der 

være en naturlig inddeling, som er virksomhedens øverste ledelse som er ejere, og beslutningstager, 

og i den modsatte er der modtagere, som er den leverandører og afdelingsansvarlige i 

virksomhedens udenlandske afdelinger.  

I modellen ses det i særdeleshed at Interdependence spiller en stor rolle i, at tillid ender ud i øget 

performance. Den bedste Interdependence findes når der er gensidig afhængighed imellem de 

involverede parter, og vil derigennem også havde den bedste indflydelse på tillid og performance. 

For at finde den bedste performance er det også vigtigt, at få behandlet de områder som kan påvirke 

tilliden direkte og indirekte.  

Det ses også af modellen, at begrebet Opportunism spiller en central rolle i at opbygge tillid i et 

internationalt samarbejde. Generelt vil den opportunistiske adfærd skade opbyggelsen af tillid og 

det forhold der skal bygges imellem partnere.  

Dette er i særdeleshed vigtigt at være opmærksom på, da tillid er svært at opbygge og nemt at 

ødelægge. Det er vigtigt at være opmærksom på at den opportunistiske adfærd i høj grad bliver 

påvirket af andre faktorer.  

Et af de områder som har positiv virkning på tillidsgraden og samtidig modvirker den 

opportunistisk adfærd er Transactions Specific Assets. Disse relations specifikke investeringer kan 

have direkte og indirekte indflydelse på mængden af tillid og derfor vigtige for den overordnede 

performance. Herigennem er det f.eks. muligt at vise modparten, at man er villig til at påtage sig en 

risiko for at styrke partnerforholdet og samtidig eliminere risiko for modparten.  

I det internationale projekt vil det være muligt at bruge ekstra ressourcer fra det danske kontor til at 

hjælpe med implementeringen i de andre afdelinger. Herved mister de ikke tidsmæssige ressourcer i 

forbindelse med oplæring, træning og implementering af de nye IT-systemer.  

Et andet af de begreber som bearbejdes er Internal Uncertainty, som omhandler de interne 

usikkerheder som forekommer i et internationalt samarbejde. Denne usikkerhed vil have en negativ 

effekt på tilliden og vil øge den opportunistiske adfærd. Det vil være sværere for virksomhedens 

udenlandske partnere og afdelinger at indsamle og behandle information i projektet, hvoraf de vil 

skulle stole mere på den givne information.  
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Fordi det er sværere for modtagerne at behandle den givne information vil det også give mulighed 

for giveren, at udnytte situationen til egen fordel. Det kan her påvises, at den interne usikkerhed har 

en direkte negativ sammenhæng på graden af tillid, hvilket kommer af evnen til at kontroller og 

behandle de involverede parter og information.  

I denne forbindelse vil det være nødvendigt, at se på den mængde og måde, hvorpå information 

modtages og videregives. Herigennem skal der naturligvis også inddrages, hvordan de kulturelle 

forskelle kan have påvirkning på, hvilke informationer de forskellige kulturer skal modtage. Her 

blev der fundet frem til at kulturen i Hong Kong, Danmark og Tyskland har forskelligt behov for 

inddragelse, hvor specielt Danmark har et stort behov for involvering og inddragelse.  

Det næste begreb som nævnes er External Uncertainty, som omhandler graden af ekstern 

usikkerhed. Denne eksterne usikkerhed vil i høj grad kun have indirekte negativ indflydelse på 

niveauet af tillid og samtidig øge den opportunistiske adfærd. Dette ses specielt af, at den eksterne 

usikkerhed øger den opfattede opportunistiske adfærd, som vil ende ud med en negativ påvirkning 

af tillid. Disse eksterne usikkerheder kan være skatter, skiftende forhold, lovgivninger og andre 

eksterne markedsfaktorer.  

Da projektet i sig selv primært er af intern karakter, er der heldigvis ikke mange eksterne 

usikkerheder, som gør at leverandører og partnere kan udnytte situationen til egen fordel, og 

derigennem skaber usikkerhed for virksomheden. For at minimere muligheden for eksterne 

usikkerheder er det vigtigt at økonomien er på plads fra start og alle budgetter er fastlagte, 

godkendte og afstemt med leverandører, for at undgå uforudsete udgifter bedst muligt.  

Modellen inkluderer også begrebet Interfirm Psychic Distance, som omhandler den psykiske 

distance imellem de involverede parter. Den psykiske distance fylder generelt meget i internationalt 

samarbejde, og har en negativ effekt på mængden af tillid i forholdet, samtidig med at den øger den 

opportunistiske adfærd.  

Den psykiske distance kan bl.a. blive påvirket af de kulturelle forskelle, som vil være imellem 

projektets interessenter, og vil derfor variere markant alt afhængigt af hvilke interessenters 

samarbejdsforhold der diskuteres.  
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Den psykiske distance kommer til udtryk når der opstår kulturelle forskelle, hvilket er diskuteret 

tidligere i projektet i bl.a. behandlingen af Hofstedes Kulturelle dimensioner, Kulturkløftsanalysen 

og den reviderede Uppsala model. Den dårlige kommunikation som kan forekomme ved stor 

kulturel og psykisk distance, vil have en negativ effekt på tilliden, da man ikke vil stole på måden at 

formidle information på, eller den information der gives videre.  

Dette kunne f.eks. ske i samarbejdet imellem den danske og tyske kultur, hvor at man lå i hvert sin 

ende af Hofstedes dimension, Long Term Orientation, og derfor ville have forskellige fokus på hvad 

vigtig information er. Disse kulturelle forskelle er vigtige at have in mente igennem hele projektet, 

da de har en stor indflydelse på mange af projektets områder.  

Da projektet hovedsageligt er af intern karakter vil de interne parametre naturligvis have den største 

rolle i projektet, men de eksterne leverandører og partnere har naturligvis også en rolle at spille, og 

den er specielt tydelig, når det vil komme til de kulturelle forskelle. Det bliver specielt vigtigt at 

være opmærksom på, da det med høj sandsynlighed bliver en dansk leverandør, som skal stå for 

udvikling og implementering af de nye IT-systemer, hvilket kan give udfordringer i de resterende 

lande.  

Delkonklusion 

Det er vigtigt at få skabt et fornuftigt og realistisk syn på de mulige risici, som kan opstå i 

forbindelse med implementeringen af de nye IT-systemer. Igennem de anvendte redskaber vil det 

være muligt at forberede sig på disse udfordringer, og hvordan de kan løses. Derudover giver 

værktøjerne mulighed for at løse fremtidige udfordringer på en dynamiske måde, hvorpå de kan 

tilpasses den givne situation.  

Igennem risikoregistret har det været muligt allerede at forudse fire potentielle udfordringer, og 

finde en løsning, hvis de skulle opstå. Risikoregistret giver også en mulighed for at løse fremtidige 

problematikker på en fornuftig måde.  

Derudover ville den psykiske distance fylde en stor del i det internationale projekt, og vil derfor 

også være vigtig at være opmærksom på igennem hele projektet, men også efterfølgende. Denne 

psykiske distance vil i høj grad kunne undgås ved at benytte en lang række af de oplysninger og 

konklusioner, som er tilegnet sig igennem de kulturelle analyser. Dette er blandt andet, hvad der 

driver og motivere de ansatte i virksomheden, deres håndtering af magt og i hvilken grad de ønsker 

og forventer at blive inkluderet.  
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Det kan også konkluderes, igennem behandlingen af den psykiske afstand, at der er ikke findes en 

klar definition af begrebet psykisk afstand, men det vigtige i forbindelse med dette projekt er at den 

fortolkede udgave differentierer kulturel og psykisk afstand. Herigennem vil det være muligt at 

bringe en ny og dybdegående vinkel ind i behandlingen af al det samarbejde som vil foregå i 

projektet.  

Ved at fokusere på individet, fremfor kun kulturen, vil den psykiske afstand også kunne inddrage 

personlighedsanalyser som benyttes i MBI-modellen. Igennem behandlingen af personlighedstyper 

vil man nemlig også få et indblik i, hvor store forskelle som er iblandt to individer, hvilket kan 

bidrage til det samlede indtryk af den psykiske afstand.  

Ved at være opmærksomme på den psykiske afstand og de underliggende forskelle, vil det være 

muligt at forberede sig bedre på samarbejder internt i virksomheden, sammensætte teams bedre, 

forstå og løse konflikter bedre og helt generelt få en bedre forståelse for de involverede 

interessenter i projektet.  

Det har været vigtigt at få et samlet overblik over hvordan der kan optimeres og sikres en stærk 

performance i forbindelse med projektet og fremtiden efterfølgende. Her har teorien om at tillid 

fører til bedre performance (Katsikeas et al., 2009) spillet en stor rolle. Det har været muligt at 

inddrage flere konkluderende emne fra tidligere analyser, og derigennem skabt en dynamisk brug af 

modellen. Herigennem har det været muligt at se, hvordan en opportunistisk adfærd vil skade 

tilliden i et forhold, og hvilke underliggende parametre som kan påvirke tilliden og den 

opportunistiske adfærd.  

Her var det tydeligt at når der blev investeret i relations specifikke investeringer, som f.eks. træning 

af medarbejdere, var det med til at øge tilliden imellem parterne. Hvorimod både intern og ekstern 

usikkerhed skader tilliden imellem parterne og skulle derfor så vidt muligt undgås. Dette skulle ske 

igennem stor gennemsigtighed og tidlig involvering i projektet, hvilket også stemmer overens med 

de konklusioner som fandt sted i den kulturelle bearbejdning.  
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Hvorledes planlægges og sikres en fyldestgørende forankring af virksomhedens 

implementering for et fælles CRM-system og dertilhørende BI-løsning? 

Det vil være nødvendigt at lave en fyldestgørende planlægning af implementeringen af de nye IT-

systemer på tværs af virksomhedens afdelinger. Denne implementering vil kræve megen 

planlægning og forberedelse og der er derfor vigtigt, at der kommes bredt omkring. Da de nye IT-

systemer vil give store ændringer i virksomheden er det i særdeleshed vigtigt, at man får benyttet de 

værktøjer som er til rådighed for at opnå et optimalt resultat.  

Logbogsanvendelse 

Det vil i den grad være brugbart at benytte sig af en logbog i forbindelse med projektet og dets 

implementering. Igennem logbogsanvendelse (Sørensen, 2017) vil må kunne skabe sig et 

nødvendigt overblik over projektet og dets livscyklus. Logbogsanvendelsen vil i særdeleshed være 

anvendeligt i forbindelse med kontrol- og monitoreringsprocessen i forbindelse med 

implementeringen af CRM-systemet og BI-løsningen.  

Denne logbogsanvendelse vil være mest anvendelig i matrixform, hvor det er muligt at bruge den i 

mere dynamisk form. Herigennem vil det også være muligt at inkludere utilsigtede 

legitimitetskløfter. Derved man kan bruge logbogen til at udrede de mulige problematikker, som 

kan opstå undervejs i projektets implementering. Logbogsmatrixen bygges op i fire punkter som vil 

bidrage til udredningen af de opståede afvigelser fra virksomhedens planer.  

Første del af matrixen er at identificere problemområder i forbindelse med gennemarbejdningen af 

projektet. Så når der opstår utilsigtede udfordringer eller afvigelser fra den oprindelig plan, skal de 

identificeres.  

I næste del af matrixen vil man formatere den identificerede problem til indsætning i logbogen, hvor 

der samtidig angives forventet konsekvens. Herved vil man kunne fastsætte og forstå, hvilken 

betydning dette problem vil have for projekts og dets succes.  

Den tredje del af matrixen er at vurdere den bedste løsning af problematikker og allokere de 

nødvendige ressourcer til problemløsningen.  

Den sidste del af matrixen er at fastlægge en opfølgningsansvarlig for implementeringen af 

løsningen. Her er det nødvendigt at finde den person i virksomheden som vil have den bedste 

forudsætning for at føre løsningsforslaget til en succesfuld færdiggørelse.  
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Logbog for implementeringsfasen 

Nr. Dato Beskrivelse Konsekvens Forslag til løsning Ansvarlig person Færdiggørelse 

1.             

2.             

3.       

Logbogsmatrix (Sørensen, 2017) 

Da selve implementeringsfasen ikke er påbegyndt endnu, er der heller ikke opstået nogen problemer 

som skal tages stilling til. Logbogsanvendelsen er dog klart som dynamisk værktøj, som kan bruges 

så snart der opstår nogle uforudsete udfordringer.  

MBI-modellen 

Det er også vigtigt at have fokus på performance og hvordan denne kan optimeres mest muligt. Her 

er det en fordel at kunne benytte sig af MBI-modellen (Lane & Maznevski, 2009), som omhandler 

forskelle, performance og hvordan disse kan spille sammen for at opnå de bedste præstationer 

sammen. Dette stemmer i særdeleshed godt overens med de kulturelle forskelle, som er gennemgået 

tidligere i projektet.  

MBI-modellen er opdelt i tre områder (Bilag 9), som gennemgås i fast rækkefølge og som endeligt 

skal ende ud i en højere performance som resultat. I dette tilfælde vil MBI-modellen blive brugt til 

at optimere performance i forbindelse med implementeringen af de nye IT-systemer.  

Det første område er Map, som handler om at forstå de forskelle, som er hos de deltagende 

interessenter. En af de åbenlyse forskelle, som vil fylde meget er naturligvis de kulturelle forskelle.  

Det er dog i virkeligheden alle de forskelle, som kan have direkte og indirekte indflydelse på 

projekt og dets interessenter. Det kan blandt andet også være, ledelsesstile, personligheder, alder, 

kønsfordeling og faglig baggrund.  

De kulturelle forskelle er tidligere blevet gennemgået i blandt andet Kulturkløftsanalysen 

(Sørensen, 2017) og Hofstedes Kulturelle dimensioner (Hofstede-Insights). Her var det specielt på 

de kommunikative områder der var vigtige at have fokus. Dér kunne det konkluderes, at i alle de 

kulturelle dimensioner var der én markant forskel fra hinanden, som man skulle være opmærksom 

på.  

Det var i særdeleshed vigtigt at være opmærksom på, at Danmark og Tyskland lå lavt i Power 

Distance og samtidig var individualistiske samfund, hvor at man i Hong Kong havde en høj scorer 

på Power Distance og var et kollektivistisk samfund.  
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Der blev det konkluderet, at når man så på Power Distance var det vigtigt med en mere dikterende 

dialog i Hong Kong og mere inkluderende i Danmark og Tyskland. Derudover blev det konkluderet 

at de individualistiske samfund ville have mere brug for en ærlig og tydelig dialog, hvor man Hong 

Kong skulle have fokus på gruppedynamikkerne og være mere formel i sin kommunikation.  

Derudover vil det være vigtigt at se på den tredje af Hofstedes dimensioner som er Masculinity. Her 

scorer Danmark lavt, hvorimod de to andre scorer højt. Der blev det konkluderet at man i Danmark 

ville have mere bløde værdier, hvorimod man, i de andre to kulturer, havde stort fokus resultater, 

succes og status. Dette kan igen havde konsekvenser for dynamikken og kommunikationen i 

projektet, hvoraf man skal være opmærksom på at løse denne kulturkløft.   

I den fjerde af Hofstedes dimensioner, kunne det konkluderes at man i Danmark og Hong Kong 

ikke havde samme behov for struktur, sikkerhed og faste rammer, som man så i Tyskland. Dette var 

tydeligt ud fra deres givne point i Hofstedes kulturelle dimension, Uncertainty Avoidance. Dette 

betød blandt andet at man skulle skabe en mere struktureret tilgang til implementeringen af de nye 

systemer i Tyskland og at de med fordel kunne være de sidste til at få det implementeret.  

Det var også tydeligt, at der var klare kulturelle forskelle i Hofstedes 5 dimension, hvor det her var 

kulturen i Tyskland og Hong Kong som mindede mest om hinanden. De to lande fik en langt højere 

scorer indenfor Long Term Orientation, end man gjorde i Danmark. Dette betød blandt andet, at 

man havde brug for langsigtede planer og mål, samt at man havde et større behov for organisering 

og struktur. Her var man mere fri og fleksibel i Danmark. Disse modsætninger kunne også skabe 

nogle kommunikative udfordringer.  

I den sidste af Hofstedes dimensioner, Indulgence, var alle tre kulturer spredt ud med Danmark på 

70 point, Tyskland på 40 og Hong Kong på 17. Denne dimension vil ikke have den store indflydelse 

på projektet, men vil kunne give en forståelse og indblik i de sociale dynamikker og forskelle som 

kan forekomme.  

I forbindelse med det første behandlingsområde, Map, kan man også med fordel se nærmere på de 

enkelte medarbejdere. Eftersom man har fået et komplet overblik over de kulturelle forskelle, vil det 

næste være at gå i dybden med de individer som er impliceret i projektet. Når disse skal udvælges 

vil man kunne indsætte dem i et team’s map (Lane & Maznevski, 2009) som angivet nedenfor. 
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NR. Navn Kultur Personlighed (16 

personalities7) 

Køn Land Stilling Hobbys 

1. Alexander 

Klint 

Individualistisk, 

Feminint, Short term 

oriented 

ISFJ-A 

(Defender) 

Mand Danmark New Bizz 

Manager 

Fodbold, læse, film og 

serier. 

Eksempel på selvudfyldt team’s map (Lane & Maznevski, 2009) 

I forbindelse med det enkelte individets oplysninger har man kunne sætte det op, så man får 

forskellige oplysninger på den enkelte person og på den måde kan få sig et fuldt overblik over de 

implicerede personer. I ovennævnte tilfælde er undertegnede brugt som eksempel og første person. I 

kulturfanen er der noteret nogle af de karakteristiske områder, som er ved den danske kultur.  

Derefter er en bestemt personlighedsprofil blevet noteret. Her er taget udgangspunkt i ”16 

personalities” testen, som er en online personlighedstest, som bygger på Myers Briggs (MBTI-

model), Jungian-modellen, og ”The Big Five personality traits”, som alle er anerkendte indenfor 

dette område. Igennem personlighedstestene vil man kunne finde frem til flere underliggende 

karaktertræk for den enkelte. Valget af personlighedstest var et kvalificeret eksempel på hvad der 

kunne bruges, men alle medarbejdere for også taget en personlighedstest ved ansættelse, som evt. 

kunne bruges i stedet.  

Derefter er ens køn og geografiske placering noteret, så man også har et fuldt overblik over dette. 

Derudover bliver ens stilling noteret, så man kan være opmærksom på hierarkiet i projektteamet, 

samt om der kunnen opstå interessekonflikter for den enkelte. Efter det noteres ens personlige 

interesserer og/eller interesser for at kunne se, hvordan de enkelte eventuelt vil kunne agere socialt. 

Det andet område i MBI-modellen er Bridge, som handler om at kommunikere optimalt i 

organisationen men med forskellene in mente. Efter det har været muligt at danne sig et 

fyldestgørende overblik over de kulturelle forskelle, samt de enkelte individers, vil det være muligt 

at bruge disse oplysninger i praksis. Dette vil ske igennem flere behandlingsområder, som vil 

hjælpe til at bygge bro imellem de mulige udfordringer der kan opstå i forbindelse med projektet.  

I det første behandlingsområde er fokusset på motivation og hvordan dette kan styrkes i teamet. Her 

er det vigtigt at få øget fokus på at vi er forskellige, men prøve at vise engagement for hinanden. 

Det kan gøre ved at lære lidt om hinandens sprog, lande eller historie, hvorpå man kan vise en form 

for dedikation og åbenhed.  

 
7 https://www.16personalities.com/isfj-personality 
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Det næste område omhandler at fjerne upassende adfærd, som kan skabe splid i teamet. Dette kan 

ske ved at teammedlemmer tror de ved hvordan andre vil reagere på baggrund af deres kultur. Det 

skal derfor sikres alt folk ikke placeres i bokse og at folk ikke har en forudindtaget forestilling om, 

hvordan bestemte personer er eller vil reagere på baggrund af deres kultur.  

Det tredje område er at centralisere, justere og strukturere så kommunikationen er strømlinet. Her er 

det vigtigt, at man finder fælles fodslag og at alle har den samme tilgang til den interne 

kommunikation.  

Igennem disse behandlingsområder vil det være muligt at få skabt en fornuftig kommunikation, som 

bygger bro imellem de involverede personer og deres kulturelle forskelle.  

Det sidste område er Integrate, som har fokus på at håndtere de lokaliserede forskelle og sørge for 

at disse vil blive behandlet på bedste vis. Her handler det igen om at behandle tre områder som skal 

bidrage til at få integreret de ændringer og styrket forholdene i teamet.  

Det første behandlingsområde her handler om at få engageret og involveret alle gruppens 

medarbejdere. Folk kan af natur været meget tilbageholdende i nye grupper, og dette kan både 

skyldes kultur, men også personlighed. For at sikre at alle er involveret, er det vigtigt at bygge et 

trygt miljø, men man vil også kunne opstille regler om at fordeling af taletid eller at taletid går på 

runde, så alle bliver hørt.  

Herefter vil det være muligt at behandle det andet område, som er at løse uenigheder. Dette vil i 

særdeleshed kunne gøres ved at bruge de anvendte redskaber fra de to forgangne områder (Map og 

Bridge). Her får man oplyst den nødvendige information om de eventuelle problemer, men også 

muligheden for at få bygget relationer og tillid imellem, som vil kunne bruges i 

konflikthåndteringen.  

Det sidste behandlingsområde er at man skal bygge videre på alle ideer. Det er vigtigt at folk er 

involverede, engagerede og motiverede. Dette sikres bedst hvis de samtidig har indflydelse på det 

arbejde de laver, og at de føler at deres ideer bliver taget seriøst.   

Disse tre områder vil slutteligt lede til High Performance, som vil være det endelig mål. Dette 

giver projektlederen endnu et redskab til håndtering af interessenter og vil gøre det muligt at 

forberede sig på håndteringen af de fundne forskelle i teamet.  
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Ansvarsfordelingsmatrix 

For at sikre at opgaveopfølgningen sker på fornuftig vis er det vigtigt at uddele forskellige 

ansvarsområder. Dette vil ske ved at gøre brug af et Ansvarsfordelingsmatrix (Sørensen, 2017). 

Denne matrix kombinerer virksomhedens direkte involverede interessenter med nogle af de 

grundlæggende opgaver i projektet. Matrixen vil blive brugt dynamisk igennem projektet og der vil 

undervejs blive tilføjet flere opgaver i takt med at de opstår.  

Fordelingen af opgaverne rubriceres i fire forskellige ansvarstyper, hvorpå RAKI-systemet bruges. 

R står for rette ansvarlige for udførelse af arbejde, A står for accept, K står for konsulterende enhed 

eller eksperter som kan bekræfte forløbet og sidst står I for informerede enheder og interessenter 

som sikre gennemskuelighed for alle.  

Ved at gøre brug af ansvarsfordelingsmatrixen vil det være muligt at skabe et overblik over om de 

nødvendige ressourcer er til stede i projektet, eller om noget skal tilpasses. Matrixen kan samtidig 

hjælpe til en forbedret kommunikation, da alle ved hvilke projektdeltager som har det pågældende 

ansvar og hvem der skal kontaktes.  

I forbindelse med uddelegering af ansvar kan der også opstå spændinger i virksomheden. Derfor er 

det vigtigt, at vi har de tidligere informationer, som blev opdaget i den kulturelle bearbejdning og 

fra MBI-modellen, med in mente. Ved at inddrage de kulturelle og personlige forskelle, når 

ansvaret uddeles, vil man kunne tilsikre en mere smertefri uddelegering.  

Ansvarsfordelingsmatrixen er ikke kompleks nok til at kunne stå alene, men med de udredelser der 

er blevet lavet i interessentanalysen, MBI-modellen og de kulturelle forskelle, vil det være muligt at 

få skabt en sund og fyldestgørende ansvarsfordeling.  

Et af de vigtigste punkter i uddelegeringen har været at få alle de involverede interessenter til at føle 

sig inkluderede og inddraget i beslutningsprocessen, så alle tager ejerskab på projektet.  

Ansvarlig / 

Arbejdspakke 

Den 

øverste 

ledelse 

De funktionelle 

områder Økonomifunktionen 

Projektledelse 

/Teammedlemmer  

Parter/ 

Leverandører 

Arbejdspakke: Nyt internationalt IT-system (CRM og BI) 

Budgetplanlægning A  K R  I 

Tilbudsgodkendelse  R   K I    

Træning af virksomhedens 

medarbejdere   I   R K 

Udvikling af systemerne  I   R K  

Håndtering af kommunikation K I   R   

       
Kilde: Egen udfyldt Ansvarsfordelingsmatrix (Sørensen, 2017) 
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Delkonklusion 

I forbindelse med implementeringen af de to nye IT-systemer og deres forankring, er det vigtigt at 

de nødvendige værktøjer og redskaber er tilgængelige for projektets projektleder. Dette vil være et 

nødvendigt kriterie for en succesfuld implementering, og har derfor stor betydning for 

virksomheden.  

Her vil man blandt andet benytte logbogsanvendelse, som et redskab til at identificere og løse 

uforudsete problematikker. Herigennem vil man have et dynamisk værktøj, som systematiserer de 

potentielle legitimitetskløfter som kan opstå i projektforløbet.  

For WERD kan det være afskedigelse af betydningsfulde medarbejdere, systemfejl, forsinkelser af 

projektet, samarbejdsophør med nødvendige leverandører eller lignende. Redskabet giver et 

overblik over det identificerede problem, fra start til slut.  

Igennem MBI-modellen har man fået et værktøj som vil være brugbart igennem hele projektets 

forberedelses- og implementeringsforløb. Ved at bruge MBI-modellen vil man ikke kun få et 

overblik over de kulturelle forskelle, men også forskellene på de enkelte medarbejdere og hvordan 

den sociale dynamik vil være.  

Man vil kunne forberede sig på de forskelle som kan og vil opstå og samtidig udnytte folks 

forskelligheder, og derigennem få skabt et endnu stærkere team og endda også virksomhed. Det vil 

også være muligt med denne forberedelse af få integreret disse ændringer og forskelle som i sidste 

ende vil bidrage til en bedre performance, hvor de ansattes forskelligheder udfordre og udvikler 

hinanden.  

Igennem ansvarsfordelingsmatrixen bliver en fornuftig og overskuelig ansvarsfordeling muliggjort. 

Ved at bruge matrixen og den hidtil anskaffede information om de involverede interessenter og 

kulturelle- og sociale forskelle, er det muligt at få inkluderet de interessenter hvorpå de vil føle det 

største behov for at føle sig inkluderet, informeret eller konsulteret.  

Derudover muliggør matrixen en fornuftig planlægning af ressourcer, samt fordeler ansvaret ud så 

det vil blive varetaget på bedste vis. Igennem disse gennemgåede redskaber vil man bedre kunne 

sikre en fornuftige forankring og planlægning af projektet og dets implementering.  
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Hvad er virksomhedens incitament ved den internationale implementering, samt 

hvilke strategiske implementeringsværktøjer skal indgå? 

Det er vigtigt for projektet at få fastlagt sit mål og hvordan det vil opnås. Der er igennem opgaven 

blevet lagt vægt på udfordringer, risici, involverede interessenter og hvordan disse kan påvirke 

projektet, men det er naturligvis også vigtigt at have fokus på virksomhedens målsætning med 

projektet.  

Målhierarki 

For at sikre at projektet fastholder det rette motiv og formål er det nødvendigvis vigtigt at definere 

hvad målet med projektet er. I behandlingen af problemstillingen blev det tydeliggjort at det var 

nødvendigt for virksomheden, at få fjernet nogle af de eksisterende manuelle processer, samt gøre 

det nemmere for virksomheden at onboarde nye medarbejdere.  

Herudover har det været vigtigt for virksomheden at kunne fortsætte sin vækst af omsætning, 

hvilket skal ske ved optimering af statistiske analyser, samt generel salgsoptimering blandt 

eksisterende kunder.  

Igennem Målhierarkiet (Sørensen, 2017) vil det blive muligt at få skabt en komplet vurdering og 

overblik over hvorvidt projektet har mulighed for at leve op til det fastsatte formål og få løst den 

fastlagte problemstilling. Der vil blive opstillet fire begreber, som er de nødvendige kriterier for at 

opsætningen af målhierarkiet kan blive fyldestgørende.  

Det første område er projektet Impakt som viser hvordan projektets mål vil fører til opfyldelse af 

projektets overordnede formål. Det tydelige projektmål er at få succesfuldt implementeret et nyt 

CRM-system og BI-løsning på tværs af organisationens afdelinger. Formålet vil være at de nye IT-

systemer vil øge virksomhedens indtjening og styrke de interne processer.   

Det næste område er projektets Effektivitet som viser hvorledes resultaterne, som bliver opnået i 

projektet vil opfylde projektmålet. Effektiviteten kan måles på de resultater som kommer af de nye 

IT-systemer. Det vil være svært at måle den direkte indflydelse på virksomhedens bundlinje 

igennem projektet, men det vil være muligt at få en indikation af den ved at analysere 

omsætningstallene, og om der vil være yderligere eller fortsat vækst.  

Det tredje område er projektets Efficiens som viser hvorvidt der er budgetteret med de rette midler 

og om der er opgivet en fyldestgørende planlægning af aktiviteter, som vil kunne sikre projektets 

resultater.  
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For at kunne monitorere projektets efficiens vil det være nødvendigt at lave jævnlig opfølgning af 

brugte midler og hvordan de bliver brugt i forhold til de planlagte aktiviteter. Prisen på projektet 

indgår i den budgetplanlægning, som vil være fastlagt inden projekts start. Det er naturligvis planen 

at der skal være en fornuftig ROI8 på den investering som bliver lavet i projektet.  

Det sidste kriterie er projekts Relevans som har til hensigt at vurdere projektets bæredygtighed i 

forhold til projektets omgivelser. Her vil der specielt blive lagt vægt på projekts planlægningsfase, 

hvor problemstillingen er blevet defineret og de nødvendige midler tilsidesættes og fastlægges.  

Dette overblik vil kunne bidrage til det generelle overblik over projektet, men vil i høj grad også 

gøre det muligt for virksomhedens ledelse at fastholde sin retning og fastlagte strategi.  

 

 

Rammemodellens logiske hierarki (Sørensen, 2017) 

LFA-Matrix  

For at belyse og gøre projektets logiske rammeanalyse overskuelig, kan der med fordel benyttes 

LFA9 (Sørensen, 2017). Igennem den logiske ramme vil det være muligt at sammendrage de 

anvendte koncepter som er anvendt i processen, hvorpå den strukturerede og systematiske analyse 

af projekts ide er forekommet.  

 
8 Return Of Investment 
9 Logical Frame Analysis 

Formål

Projektmål

Resultater

Aktiviteter

Midler

Problemsituation

Impakt 

Relevans 

Efficiens 

Effektivitet 
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Ideen bag den logiske projektramme er fremsætte en hierarkisk projektbeskrivelse, som kan 

illustrere projektets interventionslogik i form af den ønskede udkom for projektet. Den ligger derfor 

i god forlængelse er Målhierarkiet (Sørensen, 2017), hvor overblikket over projektfaserne og deres 

udvikling blev gennemgået. Den logiske rammeanalyse vil blive struktureret og analyseret i 

matrixformat for bedre at kunne gennemgå den analytiske proces.  

Matrixen laves ved en kolonneopstilling af interventionslogikken i projektet i form af Formål, mål, 

resultater og aktiviteter, som suppleres med risici og forudsætninger. Derudover udfyldes 

indikatorerne indenfor de fire processer, som skal vise kriterierne for opfyldelsen heraf. Dette 

suppleres derefter med en angivelse af verifikationskilder, som skal redegøre for de anvendte 

informationskilder og metoder til at tilegne sig data.  

LFA-matrixen (Sørensen, 2017) er et meget anvendeligt redskab, som kan bruges fra start til slut i 

projekts livscyklus. I konceptudviklingsfasen kan det bruges til at sammenfatte situationsanalysen 

og strategivalget, og derved skabe en systematisk tilgang til projektideen.  

Når den bruges i planlægningsfasen kan den bruges som et understøttende værktøj til projektplanen. 

Herigennem vil man kunne systematisere de operative arbejdsplaner og hele risikostyringen, samt 

definere de forskellige projektledelsesniveauer.  

I selve implementeringsfasen vil LFA-matrixen kunne bruges til at skabe overblik over indgåelsen 

af kontrakter, monitorering og kontrol. Endeligt vil LFA-matrixen kunne benyttes i 

færdiggørelsesfasen som et evalueringsredskab som vil bidrage til den samlede vurdering af 

projekts impakt (Sørensen, 2017).   

Benyttelsen af det logiske rammesystem har sine tydelige styrker indenfor problemanalyse, 

fastlæggelse af målsætninger, overblik over verifikationer og hvordan den kan anvendes igennem 

projektets livscyklus. Den kan dog ikke stå alene, og har sine naturlige begrænsninger når det 

kommer til at finde målbare og praktiske indikatorer, samt af få fælles forståelse for formål og mål i 

projektet.  
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Projektbeskrivelse Indikatorer Verifikationskilder Forudsætninger 

Formål: Bedre onboarding af 

nye medarbejdere, samt 

optimering af salgsprocesser i 

virksomheden igennem 

statistik, data og bedre 

monitorering. 

En stigende omsætning 

igennem dedikeret og 

struktureret salgsproces. 

Derudover bedre indkøring af 

nye medarbejdere som kan 

ses ved fornuftig vidensdeling 

og oplæring.  

Synlig stigning af omsætning, 

som skal dokumenteres i 

eksisterende ERP-system. 

Fremadrettet vil det også 

dokumenteres i de nye IT-

systemer. 

 

Mål: Implementering af nye 

IT-systemer på tværs af 

virksomhedens operative 

afdelinger, samt styrke 

virksomhedens informations- 

og dataindsamling. 

Øget salg som vil kunne ses 

igennem generel vækst af 

omsætning, vækst på 

kundebasis, vækst i antallet af 

købende kunder og vækst i 

størrelsen på den enkelte 

ordre.  

Skal verificeres igennem 

eksisterende ERP-systemer, 

hvor al salg dokumenteres. 

Derudover vil der ske diverse 

ugentlige, halvmånedlige og 

månedlige rapporttinger med 

forskellige involverede 

interessenter. 

Vil kræve en gennemført 

strategisk plan fremsat fra 

ledelsen, hvor virksomhedens 

ansatte involveres og 

derigennem motiveres til en 

succesfuld implementering og 

derefter benyttelse.  

Resultat: Eftersom projektet 

stadig er i sin 

forberedelsesfases er der 

endnu ikke nogle 

dokumenterede resultater, 

men disse vil blive tilføjet 

undervejs når projektet 

implementeres. 

Da der endnu ikke er 

dokumenterede nogle 

resultater vil denne del først 

blive udfyldt, når projektet er 

påbegyndt og tilegner sig 

resultater. 

Da der endnu ikke er 

dokumenterede nogle 

resultater vil denne del først 

blive udfyldt, når projektet er 

påbegyndt og tilegner sig 

resultater. 

Da der endnu ikke er 

dokumenterede nogle 

resultater vil denne del først 

blive udfyldt, når projektet er 

påbegyndt og tilegner sig 

resultater. 

Aktivitet 1: Fuld opsætning 

og implementering af det nye 

CRM-system og BI-løsning, 

samt sikre benyttelse heraf.   

Gennemførelse af 

implementering i gradvise 

stadier startende i Danmark 

og sluttende i Tyskland. Dette 

skal ske med henblik på at 

rettelse raf fejl, udvikling af 

rette rapporter og af hensyn til 

de kulturelle forskelle. 

Vil verificeres igennem 

monitorering, rapportering og 

kontrol efter aftale med 

involverede interessenter. 

Herudover vil systemerne 

vise aktivitetsniveauet og 

benyttelsen blandt 

virksomhedens ansatte.  

Stor investering af tid i 

projektet fra virksomhedens 

ledelse, projektteam samt 

funktionelle områder. 

Derudover er der investereret 

økonomisk i projektet. 

Inputs Budgetter, arbejdsplaner, 

medarbejderressourcer, 

kulturelle forskelle og 

interessenter. 

  

Kilde: Selvudfyldt LFA-matrix (Sørensen, 2017) 
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Kommunikationsmatrix 

Som nævnt tidligere er kommunikationen afgørende for virksomhedens fremtidige succes og ikke 

mindst projektet i sin helhed. For at sikre en klar og tydelig kommunikation vil der blive benyttet en 

Kommunikationsmatrix (Sørensen, 2017). Dette sker for at skabe en tydelig fordeling, og klar 

struktur over kommunikationen i projektforløbet, og tilsikre at kommunikationen sker på fornuftig 

og forsvarlig vis.  

Igennem kommunikationsmatrixen vil det være muligt at skabe en uformel informationsstrøm som 

vil sikre en fornuftig afrapportering til de nødvendige implicerede interessenter. Igennem denne 

informationsstrøm vil det være muligt at tage de nødvendige beslutninger igennem projektet, samt 

dele information, som kan have indflydelse på virksomheden eller blot projektet.  

Kommunikationsmatrixen indeholder en række elementer fra andre af de anvendte teorier og 

modeller. Der bliver og vil blive brugt information tilegnet fra interessentmatrixen, risikoregistret, 

ansvarsfordelingsmatrixen og logbogsanvendelsen.  

Interessenter 

(Hvem) Emne/Problem (Hvad) Metode (Hvordan) 

Timing 

(Hvornår) Ansvarlig 

Den øverste 

ledelse 

Kommunikationsproblemer 

imellem afdelinger 

Fysiske møder/ 

Videokonference møder 

hvorpå fælles retning og 

strategier defineres Hvert 14. dag 

Projektledelse/Teammedlemmer 

 

De funktionelle 

områder 

Tekniske problemer som kan 

skabe forvirring 
Rutinerapporter hvorpå 

fejl og feedback 

rapporteres Ugentligt 

Projektledelse/Teammedlemmer 

 

De funktionelle 

områder 

Mistet frihed hos medarbejdere Tidlig inddragelse af de 

alle involverede interne 

interessenter igennem 

statusmøder Ugentligt 

Projektledelse/Teammedlemmer 

 

Den øverste 

ledelse 

Tab af organisatorisk viden  Videokonference med 

afdelingsansvarlige, 

hvorpå statusrapportering 

afgives Månedligt 

Den øverste ledelse 

 

Kilde: Egen udfyldt generisk kommunikationsstyringsmatrix (Sørensen, 2017) 

Delkonklusion 

Det har været nødvendigt at få fastlagt virksomhedens incitament for projekt. Herigennem vil det 

være muligt at sikre en klar forventning til projektet og de endelige resultater. Dette sker blandt 

andet igennem en struktureret gennemgang og overblik, som viser hvordan virksomhedens 

interesser tilsikres.  

Ved at gøre brug af målhierarkiet er det muligt at fastlægge projektets cyklus og hvordan de enkelte 

processer skal føre til en løsning af problemstillingen. Derudover vil det være muligt at holde et 

fornuftigt fokus på det overordnede formål.  



Afgangsprojekt International Business Forår 

Alexander William Dürr Klint HD 2. Del  2021 

 

Side 65 af 102 

 

Det kan i desuden konkluderes, at de fire begreber kan bidrage til et gennemsigtigt og struktureret 

forløb af projektet, hvoraf det er muligt at følge op på de forskellige processer i projektcyklussen.  

Igennem benyttelse af den logiske rammeanalyse og LFA-matrixen har det været muligt at bygge 

videre på den information man tilegnede sig i analysen af målhierarkiet. I LFA-matrixen fik man 

synliggjort, at det overordnede formål med projektet er at sikre en højere omsætning og onboarding 

af nye medarbejdere, så man fremadrettet kan fortsætte den vækst man har haft de seneste år.  

Målet, for at kunne opnå det overordnede formål, er konkluderet til at implementere de nye IT-

systemer på succesfuld vis. Hvis dette mål opfyldes vil det fører til at formålet opnås, men det 

kræver en stor gennemført strategisk plan i form af denne opgave. Derudover vil det kræve en stor 

indsats fra virksomhedens ledelse, hvoraf man skal investere tid og penge i projektet.  

Der er ikke noget at konkludere på resultatområdet endnu, men det vil komme i takt med at 

projektet skrider frem. Derfor er det godt at LFA-matrixen er et dynamisk værktøj, hvor der kan 

tilføjes nye aktiviteter og resultater undervejs i projektets livscyklus.  

Igennem den første noterede aktivitet, som er projektet i sin helhed, kan det konkluderes at projektet 

skal gennemføres i stadier, som også er konkluderet tidligere. Dette skal ikke kun ske på baggrund 

af de kulturelle forskelle som konkluderet tidligere, men også for at kunne rette fejl undervejs og 

minimere forstyrrelse af virksomhedens ansatte.  

Det vil være overskueligt at skabe sig overblik over omsætningen og al den dertilhørende data, som 

går igen som verifikationskilde i LFA-matrixen. De verifikationskilder som man vil benytte sig af 

er kvalitative data som vil kræve mere behandling af virksomhedens ledelse og projektlederen. Det 

er derfor fornuftigt at gøre brug af kommunikationsmatrixen, som kan systematisere flere af disse 

verifikationskilder.  

Igennem kommunikationsmatrixen har det været muligt at inddrage og strukturer flere af de 

oplysninger, som blev konkluderet tidligere i forløbet. Herved har det været muligt at se på de fire 

udfordringer som risikoregistreret definerede tidligere.  

Det første problem som nævnes var de mulige kommunikative problemer som kan opstå ved et stort 

internationalt projekt. Her vil det kunne få store konsekvenser for den øverste ledelse, hvis der 

opstår intern splid i forbindelse med projektet, og den måde hvorpå der bliver kommunikeret.  
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Dette vil aktivt blive forsøgt undgået ved at sætte fysiske eller virtuelle møder op med 

afdelingsledere i de involverede lande. Mødet skal afholdes og udføres af projektledelsen og skal 

afholdes hvert 14. dag, så der er mulighed for at opdage mulige konflikter tidligt.  

Det andet emne som blev konkluderet var tekniske problemer, som fejl i systemet eller forkert 

information. Denne fejl ville påvirke de funktionelle områder da det vil forsinke deres arbejde og 

daglige processer og rutiner, som i forvejen skal bygges op på ny.  

Denne udfordring vil have en stor konsekvens for tilliden og engagementet i projektet, og det er 

derfor vigtigt at disse tekniske problemer løses hurtigt. Det skal løses igennem en ugentlig 

rutinerapport, hvor fejl og feedback fra de udøvende ansatte kan videregives. Herefter vil det være 

projektledelsen og dets teammedlemmers ansvar at få løst de tekniske problemer som opstår.  

Det tredje forudsete problemområde er fornemmelsen af frihed hos de nuværende ansatte. Hidtil har 

de selv disponeret over deres tid, kunder og hvordan de skulle balancere og prioritere deres 

arbejdsopgaver. Med det nye CRM-system vil der være mere fokus på den enkelte medarbejdes 

aktivitetsniveau, hvor aktive de er og hvordan de prioritere deres kunder.  

Ved at have fokus på disse områder vil man kunne sikre optimal brug af de ansattes tidsmæssige 

ressourcer og samtidig guide dem i den ønskede retning. Da flere af virksomhedens ansatte har 

været i virksomheden i mange år, vil det muligvis skabe udfordringer for dem når alle deres rutiner 

ændres.  

For at få løst denne udfordring vil man, som angivet tidligere i behandlingen af de kulturelle 

forskelle, inddrage disse nøglefigurer fra det funktionelle område. Igennem tidlig involvering og 

ugentlige statusmøder, vil ejerskabsfornemmelsen øges og den personlige investering i projektet vil 

gøre at de ansatte vil have et større ønske om en succesfuld implementering.  

Det fjerde og sidste emne som kunne blive en udfordring er tab er organisatorisk viden. Hidtil har 

virksomheden været præget af manuelle beslutninger, mavefornemmelse, intuition og egne 

erfaringer.  

Ved at indfører systemer som en BI-løsning og et CRM-system vil man erstatte nogle af de frie 

tanker og overlade nogle beslutningsprocesser til de nye IT-systemer, som vil kunne give tab af 

nogle af de brugbare erfaringer, som de erfarne ansatte har tilegnet sig igennem mange års erfaring. 

Derudover vil der også risiko for tab af organisatorisk viden ved at miste utilfredse medarbejdere, 

som ikke er tilfredse med de ændringer som sker.   
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Dette har været tilfældet ved flere af WERD’s konkurrenter, når de har påbegyndt store 

digitaliseringsprocesser, hvor systematisering øges og egenrådighed mindske, samt den generelle 

compliance øges og egen beslutsomhed begrænses. Dette er specielt en risiko ved de ældre og mere 

erfarne medarbejdere.  

Dette problem vil have store konsekvenser for virksomheden, da det ikke kun er vigtige 

medarbejdere som ville forsvinde, men også deres viden og erfaring. Den øverste ledelse vil derfor 

iværksætte videokonferencer månedligt med de afdelingsansvarlige for at kunne imødekomme den 

mulige frustration som kan forekomme.  

Ved at gøre brug af denne statusrapportering vil det være muligt at skabe præcedens for en åben og 

ærlig dialog imellem vigtige ansatte og den øverste ledelse, hvor alle involverede vil føle sig hørt og 

involveret.  

Hvordan vil ledelsen følge op på virksomhedens generelle præstationer i forbindelse 

med implementeringen af nyt CRM-system? 

Da projektet primært er af intern karakter har de interne faktorer naturligvis også stor indflydelse på 

projektet. For at kunne håndtere disse interne faktorer på bedste vis vil det være nødvendigt at have 

de ledelsesmæssige aspektet for øje.  

GLOBE-studiet 

For at projektet skal blive en succes er det også naturligt at have fokus på ledelse, da ledelsen og 

deres ledelsesstil vil have stor indflydelse på både implementeringen af projektet og den videre brug 

af de nye systemer. For at udforske de ledelsesmæssige områder kan man med fordel inddrage 

Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness10 (House, 2004). 

Ifølge GLOBE-studiet vil den nationale kultur også have en indvirkning på lederskabsstilen og 

lederskabspræference og en leder som begår sig internationalt skal derfor kunne tilpasse sin 

ledelsesform til den givne præference. For at skabe et overblik over hvordan præferencerne for 

ledelsesformer ser ud nationalt, har GLOBE-studiet opdelt de vigtigste karaktertræk og fundet frem 

til en scorer imellem 1-7, hvilket ses ved et samlet overblik nedenfor. Skalaen går fra meget lav på 1 

til meget høj på 7. 

 

 
10 GLOBE 



Afgangsprojekt International Business Forår 

Alexander William Dürr Klint HD 2. Del  2021 

 

Side 68 af 102 

 

Mange de karaktertræk som er fokus for GLOBE-studiet ligger vægt på motivation, diplomati, 

samarbejde og inspiration, hvilket gør den særligt egnet til analyse og bestemmelse af 

ledelsesområdet. Skalaen som benyttes i GLOBE-studiet viser det enkelte landes score, et 

gennemsnit for alle lande og en rækkevidde på de andre besvarede, hvorigennem det er muligt at se 

hvordan det enkelte land befinder sig sammenlignet med andre.  

Tyskland var, som det eneste af de tre valgte lande, lidt specielt, da de var opdelt i Øst- og 

Vesttyskland (Bilag 12 og 13), men som sammenligningsgrundlag er gennemsnittet af begge fundet 

og noteret nedenfor i tabellen. Som det ses nedenfor og er gennemgået tidligere er der tydelige 

kulturelle forskelle imellem landende og deres kulturer, hvilket gør det særdeles vigtigt at finde og 

tilpasse sig de ledelsesformer som vil være bedst egnede.  

I GLOBE-studiet er der valgt ni kulturelle dimensioner til at bedømme de kulturelle træk i de 

forskellige lande. Disse dimensioner blev derefter opdelt i praktik og værdier, som ville 

differentiere imellem hvordan tingene er og hvordan tingene burde være. Igennem de ni 

dimensioner er muligt at få et endnu dybere indblik i kulturen i de tre valgte lande, end hvad der 

blev erfaret igennem de tidligere kulturelle analyser.  

Den første dimension er Performance orientation, hvor både Danmark og Tyskland ligger på en 

medium scorer i den praktiske del, hvilket er meget tæt på det samlede gennemsnit på GLOBE-

studiet. Kulturen i Hong Kong ligger dog nærmere en scorer på fem, hvilket ville kategoriseres som 

relativt højt. Når det kommer til værdidelen af den første dimension er alle tre lande nærmest en 

scorer på seks og kategorien høj, og der er derfor en meget ens vurdering af denne dimension.  

Culture Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

Performance orientation (Practice) 4,22 4,17 4,8 4,1 

Performance orientation (Values) 5,61 6,05 5,64 5,94 

 

I den anden dimension, som er Assertiveness, er den danske kultur som den eneste tættest på en 

medium karakter, som også er det samlede gennemsnit når det kommer til den praktiske del. Både 

kulturen i Tyskland og Hong Kong er nærmere en scorer på relativ høj. Når det kommer til 

værdierne indenfor assertiveness er både den danske og tyske kultur helt nede på en relativ lav 

karakter, hvorimod kulturen i Hong Kong ender med en karakter, som er nærmest relativ høj på 

skalaen, hvor at gennemsnittet er lige imellem.  
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Culture Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

Assertiveness (Practice) 3,8 4,64 4,67 4,14 

Assertiveness (Values) 3,39 3,16 4,81 3,82 

 

Når det kommer til Future orientation ligger alle landende over gennemsnittet, når det kommer til 

den praktiske del, men alle ligger stadig nærmest karakteren medium, som også er det samlede 

gennemsnit. Der er derfor ikke ekstrem udøvelse af fremtidssikring fra nogle af de tre kulturer. Det 

ser dog anderledes ud når det kommer til værdierne indenfor fremtids orientering. Her er det 

tydeligt at den danske kultur er markant lavere end gennemsnittet og de to andre landes.  

Culture Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

Future orientation (Practice) 4,44 4,11 4,03 3,85 

Future orientation (Values) 4,33 5,04 5,5 5,49 

 

I den fjerde dimension, som er Humane orientation, er der næsten ingen forskel på landene og 

gennemsnittet når det kommer til værdierne, som alle mellem relativ høj og høj på karakterskalaen. 

Når det kommer til den praktiske del ligger kulturen i Hong Kong, meget tæt på gennemsnittet, 

hvorimod den danske ligger en smule over og den tyske nærmere karakteren relativ lav.  

Culture Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

Humane orientation (Practice) 4,44 3,29 3,90 4,09 

Humane orientation (Values) 5,45 5,45 5,32 5,42 

 

Den femte dimension fra GLOBE-studiet er Institutional collectivism, som omhandler evnen til at 

belønne bredt og kollektivt. Når det kommer til den praktiske del af dette, er Danmark det eneste af 

landene som ikke ligger nærmest en medium karakter, som også er gennemsnittet for studiet. 

Danmark ligger derimod nærmere en karakter på relativ høj. Når det kommer til værdierne er alle 

tætte, men danskerne er dem som er fjernest fra gennemsnittet og tættest på en medium karakter.  

Culture Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

Institutional collectivism (Practice) 4,8 3,68 4,13 4,25 

Institutional collectivism (Values) 4,19 4,75 4,43 4,73 

 

I den sjette kultur, som er In-group collectivism, er den danske betydeligt lavere end de andres når 

det kommer til den praktiske del, hvor den ligger helt nede imellem relativt lav og medium, 

hvorimod den tyske ligger omkring medium.  
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Kulturen i Hong Kong ligger derimod over gennemsnittet som har karakteren relativ høj, hvilket vil 

sige at de vægter ære og loyalitet enormt højt i deres grupper og familier. Når det kommer til 

værdidelen er der ingen bemærkelsesværdig forskel imellem landene og gennemsnittet for studiet, 

da alle ligger tæt på hinanden.  

Culture Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

In-group collectivism (Practice) 3,53 4,27 5,32 5,13 

In-group collectivism (Values) 5,5 5,2 5,11 5,66 

 

I den syvende dimension, som er Gender egalitarianism, er Danmark det land med højeste 

karakter som er på medium, hvorimod gennemsnittet er nærmere relativt lav, hvor de to andre 

kulturer også er nærmest. Dette betyder at man i den danske kultur bedst formår at minimere 

kønsuligheder i praksis. Når det kommer til værdidelen er den danske kultur også højest, men den 

tyske ligger meget tæt på, hvor at kulturen i Hong Kong ligger nærmere det samlede gennemsnit.  

Culture Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

Gender egalitarianism (Practice) 3,93 3,08 3,47 3,37 

Gender egalitarianism (Values) 5,08 4,9 4,35 4,51 

 

Når det kommer til Power distance i praksis er den danske kultur helt i bund med en lav scorer lige 

under medium, hvorimod da andre to lande ligger oppe omkring relativt højt på skalaen. Når det 

kommer til værdierne ligger de alle tre ret ens og tæt på gennemsnittet.  

Culture Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

Power Distance (Practice) 3,89 5,4 4,96 5,17 

Power Distance (Values) 2,76 2,62 3,24 2,75 

 

Når det kommer til den sidste dimension, som er Uncertainty avoidance i praksis, er den danske 

kultur placeret overraskende højt på skalaen, med 5,22 mod Tysklands 5,19, Hong Kong på 4,32 og 

et overordnet gennemsnit på 4,16.  

Når det kommer til værdierne i denne dimension er den danske og tyske kultur nede imellem relativ 

lav og medium, hvorimod Hong Kong og det samlede gennemsnit er nærmere karakteren relativ 

høj. Det vil sige at, ifølge GLOBE-studiet, benytter danskerne sig mere af sociale normer, regler, og 

procedure for at undgå usikkerheder end hvad vi i teorien tror vi gør.  
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Culture Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

Uncertainty avoidance (Practice) 5,22 5,19 4,32 4,16 

Uncertainty avoidance (Values) 3,82 3,63 4,63 4,62 

 

Igennem bearbejdelsen af de kulturelle karaktertræk videreudviklede GLOBE-studiet på den 

baggrund også en række internationale ledelsesformer. Disse seks ledelsesformer har afsæt i de 

kulturelle karaktertræk og kan derfor også deles op efter landegruppering. Karakterskalaen her går 

ikke fra meget lav til meget høj, men derimod fra hæmmer meget til bidrager meget.  

Den første ledelsesform er Charismatic, som er evnen til at motivere, inspirere og forvente gode 

resultater af sine ansatte. Her scorer alle tre lande høje og ens karakter, som viser at det er en 

ledelsesform de alle kunne respondere på.  

Den anden ledelsesform er Team Oriented, som evnen til at effektivt bygge teams og 

implementere et fælles mål som alle vil gå efter. Her er alle tre lande også meget ens og vil derfor 

også være en ledelsesform, som de alle tre vil reagere positivt på.  

I den tredje ledelsesform, som er Participative, handler det om i hvilken grad lederne involvere de 

øvrige ansatte i beslutninger og planlægninger. Her er den danske og tyske kultur ens og over 

gennemsnittet, hvorimod kulturen i Hong Kong er et helt point laver end de to andre og en smule 

lavere end det samlede gennemsnit. Det vil derfor fungere fint imellem den danske og tyske 

afdeling, men vil ikke være en effektiv ledelsesform i Hong Kong.  

Den fjerde ledelsesform er Humane Oriented, som handler om i hvilken grad ledere er støttende, 

betænksomme og oprigtige. Her ses det at den danske og tyske ligger under gennemsnittet og 

kulturen for Hong Kong er lige omkring gennemsnittet, men at denne ledelsesform ikke har den 

store indflydelse på disse tre kulturer.  

I den femte ledelsesform, som er Autonomous, ses i hvor høj grad lederne er uafhængige og 

individualistiske. Her ligger alle landene også nærmest karakteren 4, som betyder at det ingen effekt 

har.  

I den sjette og sidste ledelsesform, som er Self-Protective, omhandler det i hvor høj grad ledere 

fokuserer op tryghed og sikkerhed for den enkelte, samt at man sikrer individets ære og status. Her 

ligger på den danske og tyske kultur under gennemsnittet og på en karakter som viser at denne 



Afgangsprojekt International Business Forår 

Alexander William Dürr Klint HD 2. Del  2021 

 

Side 72 af 102 

 

ledelsesform ville hæmme disse kulturer en smule. Resultatet for Hong Kong er en smule højere, 

men stadig med lille til ingen hæmning.  

Leadership Visualization Danmark Tyskland Hong Kong Gennemsnit 

Charismatic 6,00 5,86 5,66 5,83 

Team Oriented 5,70 5,50 5,58 5,76 

Participative 5,80 5,79 4,86 5,33 

Humane Oriented 4,23 4,52 4,89 4,89 

Autonomous 3,79 4,33 4,38 3,85 

Self-Protective 2,81 3,14 3,67 3,47 

 

Projektleders kompetencer og karaktertræk 

For at sikre at projektet bliver ledt på bedste vis er det også nødvendigt, at se på hvilke kompetencer 

og karaktertræk det er ønskeligt at projektlederen besidder. Kompetencer kan defineres som 

underliggende karakteristika af personer og den måde de tænker og opfører sig (Spencer & Spencer, 

1993). Disse karakteristika kan deles op i fem typer af kompetence karakteristika (Spencer & 

Spencer, 1993).  

Det første karakteristikon er Motives, som er de ting som en person konstant tænker på eller 

drømmer om. Disse motiver driver personers adfærd imod bestemte mål og sikre handling.  

Det anden karakteristikon er Traits, som er fysiske karakteristika, som kan bidrage til løsning af en 

opgave.  

Det tredje karakteristikon er Self-concept, som er en persons attitude, værdier eller selvbillede. 

Dette karakteristikon omhandler en persons evne til at tro de kan løse en given situation.  

Det fjerde karakteristikon er Knowledge, som er en persons viden indenfor et givent område. 

Denne vil naturligvis spille en stor rolle, når man selv skal udføre en opgave, men også give indblik 

hvordan man skal løse opgaverne.  

Det femte og sidste karakteristikon er Skill, som er evnen til aktivt at løse en given opgave. Det er 

specielt analytisk tænkning og den generelle evne til at løse problemer.  

Som det ses af The Iceberg Model (Bilag 15) (Spencer & Spencer, 1993) er Skill og Knowledge 

synlige kompetencer som også kan tillæres igennem øvelse, hvorimod de skjulte 

kompetencekarakteristika er sværere at tilegne sig.  
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Da projektet er af international karakter og skal styres af en projektleder, er det naturligvis ikke nok 

blot at kigge på den enkelte medarbejderes kompetencer og karaktertræk. Det er også nødvendigt at 

se på projektlederen og for den internationale projektleder er nogle af de vigtigste kompetencer 

(Sørensen, 2017) angivet nedenfor. 

Globale organiseringsfærdigheder, som indebærer evnen til at drive strategisk indflydelse 

igennem sine relationer og netværk.  

Tekniske færdigheder, som er evnen til at forstå og have indsigt i de tekniske aspekter af projektet 

og virksomheden i helhed.  

Tværkulturelle færdigheder, som er evnen til at forstå de forskellige kulturer, hvilket oftest vil 

komme igennem international erfaring.  

Global kommunikationsforståelse, som kræver en stor sproglig forståelse, samt et indgående 

kendskab til de kommunikationsredskaber virksomheden benytter.  

Den internationale projektleder må naturligvis også besidde en lang række karaktertræk for at kunne 

begå sig som en dygtig leder. Der er 11 karakter (Bilag 16) (Sørensen, 2017) som angives som 

værende essentielle for den internationale projektleder.  

Som det ses af opstillingen bliver der lagt stor vægt på den emotionelle intelligens, som har stor 

betydning for en leders evne til at forstå selve ledelsesprocessen, de menneskelige reaktioner og 

relationer som vil opstå. Derudover er det også vigtigt at ligge vægt på karaktertræk som Empati, 

Kulturfølsomhed, Åbenhed og Respekt for alle, som alle er karaktertræk som alle kan bidrage til en 

bedre kulturel forståelse og minimere kulturkløfter og psykiske afstande.  

Der kan, udover ovenstående udledes fire praktiske tilgange til træning og udvælgelse af den 

internationale projektleder (Pinto, 2014).  

Den første er at projektlederen skal være en god kommunikator, som er i stand til at tage 

beslutninger og kommunikere en fælles retning.  

Den anden tilgang er, at projektlederen skal kunne navigere i en tværkulturel kontekst og samtidig 

være fleksibel under pres og kunne håndtere stressede situationer.  

Den tredje tilgang er at projektlederen skal kunne drive samarbejdet i teamet, og arbejde igennem 

sine teammedlemmer og interessenter i projektet.  

Den fjerde og sidste tilgang er, at projektlederen skal kunne have et overblik over det tekniske og 

økonomiske område og sikre, at projektet udvikler sig indenfor de fastsatte rammer.  
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 Disse fire tilgange har mange af de samme observationer, som blev nævnt tidligere i behandlingen 

af kompetencer (Sørensen, 2017), hvilket understreger at disse karaktertræk og kompetencer vil 

være en nødvendighed hos den valgte projektleder for dette projekt.  

Top-level Corporate Management  

Da det i høj grad er op til den øverste ledelse at sætte retningen, er det også en fordel at have styr på 

denne del og gjort sig nogle tanker om, hvordan den øverste ledelse skal lede virksomheden. Der 

kan nemlig argumenteres for, at de udfordringer den øverste ledelse står overfor er de mest 

komplicerede denne internationale sammenhæng (Bartlett & Beamish, 2018).  

Den øverste ledelse skal ikke kun sætte retningen og integrere de ændringer som skal ske, de skal 

også håndtere ledelse. De skal desuden sørge for, at resten af virksomhedens mellemledere og 

øvrige ansatte køber ind på den samme plan for, at man kan få succes.  

Igennem en årrække har virksomheden ændret sig og vokset, hvilket har bragt den øverste ledelse 

længere væk fra frontlinjen og deres positioner er blevet mere bureaukratiske og strategisk anlagte. 

Denne ændring skaber nogle udfordringer, da det har været vanligt at tage oplyste beslutninger på 

baggrund af egen praktisk viden og erfaring, man tilegnede sig i sine daglige opgaver.  

Den øverste ledelse skal derfor redefinere deres egne roller og finde ud af, hvor de skaber mest 

værdi for virksomheden. Denne redefinering vil ske ved at ligge særligt vægt på tre kerneopgaver 

(Bartlett & Beamish, 2018), som vil skabe værdi i virksomheden.  

Den første kerneopgave er at sikre en langsigtet retning og formål for virksomheden. Når man har 

med en international virksomhed som WERD at gøre, vil der altid være input og meninger fra 

ansatte fra forskellige lande og med forskellige baggrunde.  

Det er særligt at vigtigt at den øverste ledelse kan manøvrere rundt i dette, for at det ikke trække 

virksomheden i den forkerte retning. Det er derfor vigtigt at virksomhedens øverste ledelse har en 

fælles vision for fremtiden og enige om hvordan den skal føres ud i livet. Igennem fællesfront vil 

det være muligt at skabe en fælles retning, som sikrer at de ansatte ved, hvilken retning de skal.  

Et af de vigtigste karakteristika når den langsigtede retning skal sættes er at visionen skal være 

tydelig, simpel, relevant og sikre en forbedret tilstand (Bartlett & Beamish, 2018). For Werd’s 

vedkommende er visionen med de nye IT-systemer klar og tydelig, og har det simple formål at 

optimere virksomhedens aktiviteter igennem hjælperedskaber og analyser.  
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Et andet vigtigt karakteristika er at planen skal være vedholdende og der ikke må afviges for meget 

fra planen. Hvis ikke det sker, vil der opstå usikkerhed og uvished om virksomhedens reelle retning. 

Det vil kræve opmærksomhed fra den øverste ledelses side da man, på trods af flere årtier i 

virksomheden, har haft tildens til at ændre sine strategier jævnligt. Det kan derfor være nødvendigt 

at lave en officiel udmelding omkring sin strategi, hvilket kan forpligte mere så man holder sig til 

sin strategi.  

Et tredje vigtigt karakteristika er, at man sikrer en fast retning for kommunikationen omkring 

visionen. Her er det i særdeleshed vigtigt at man får kommunikeret sin strategi ud til alle 

virksomhedens afdelinger og ansatte, så det er delt imellem alle virksomhedens medarbejdere. 

Konsekvensen af dårlig kommunikation kan have store betydninger for om virksomhedens ansatte 

vil arbejde i en fællesretning (Bartlett & Beamish, 2018). 

Den næste kerneopgave er sikre en bæredygtig og stabil performance, som sikrer de kortsigtede og 

nuværende resultater. For at have muligheden for at følge en langsigtet strategi er det naturligvis 

nødvendigt at sikre virksomhedens kortsigtede resultater, hvilket også er en essentiel opgave for den 

øverste ledelse.  

For WERD har der hidtil været udfordringer ved både at manøvrere i en kort- og langsigtet plan. 

Den langsigtede strategi skulle sikres igennem en fælles vision, som forpligtede virksomhedens 

ledelse. Det mest effektive for at sikrer den kortsigtede strategi, vil være at uddelegere ansvar, støtte 

de ansvarlige igennem belønningen som passer til den fastsatte målsætning og tildele dem de rette 

ressourcer og hjælp, så de har de bedste forudsætninger for succes (Bartlett & Beamish, 2018). 

Den sidste og tredje kerneopgave er at tilsikre en konsekvent fornyelse, som skal have til formål at 

have fokus på de langsigtede resultater, samtidig med at man udfordrer de nuværende retninger og 

prioriteter. Det kan være enormt skadeligt at fokusere for meget på enten en kortsigtet eller 

langsigtet strategi, og derfor vigtigt at man har fokus på sig selv, sin fornyelse og udvikling (Bartlett 

& Beamish, 2018).  

Den øverste ledelse skal sikre at man har fokus på sine omgivelser og sørger for at møde sine 

kunders behov, og ser mod sine konkurrenter for at følge de tendenser og udviklinger, som sker i 

markedet. Det er også vigtigt at virksomhedens ledelse stiller spørgsmålstegn ved status quo og 

derigennem søger optimering og forbedring for virksomheden og dens ansatte.  
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Slutteligt kan virksomheden også sørge for fornyelse igennem sin definition af mission og vision 

(Bartlett & Beamish, 2018). Den tidligere simpelt definerede vision for projektet var at igennem de 

ny IT-systemer skulle virksomhedens aktiviteter øges ved brug af de nye redskaber og 

hjælpemidler. Her kunne man godt inddrage det faktum at man søger en aktiv forbedring og 

derigennem fremme synet på denne og fremtidige optimeringer. En vision kunne være således, 

virksomheden ønsker at fremme aktiviteter igennem innovative løsninger, som gør hverdagen 

nemmere for virksomhedens ansatte og derigennem sikre WERD’s fremtid.  

Delkonklusion 

Da projektet primært foregår internt i virksomheden og størstedelen af interessenter er ansatte vil 

det være nødvendigt at have et stort fokus på ledelse. Derfor er det vigtigt at udlede nogle grundige 

og gennemarbejdede konklusioner som kan udmunde i de mest ideelle ledelsesformer.  

Igennem GLOBE-studiet kunne det konkluderes, at der var nye kulturelle aspekter som med fordel 

kunne inddrages, da GLOBE-studiet har haft et særligt fokus på områder, som kan have direkte 

indflydelse på ledelsen i projektet. Udover de nye nuancer til den kulturelle behandling, har 

GLOBE-studiet også givet mulighed for at konkretisere, hvordan projektet bedst skal ledes.  

I den første dimension kunne det konkluderes, at når det kom til den praktiske del af performance 

orientering, var det kulturen i Hong Kong som adskilte sig fra gennemsnittet og de andre tos 

kulturer. Derfor vil det i særdeleshed være vigtigt at have fokus på virksomhedens medarbejdere i 

Hong Kong vil være meget fokuserede på deres performance, hvilket også blev konkluderet 

tidligere i den kulturelle behandling.  

I den anden dimension kunne det konkluderes at kulturen i Hong Kong og Tyskland var højere end 

gennemsnittet og den danske, hvilket betød at de kan fremstå mere aggressive, konfronterende og 

stålfaste i deres forhold med andre. Dette er naturligvis et vigtigt karaktertræk som også stemmer 

overens med at begge fik en høj scorer på Hofstedes Masculinity dimension.  

Det var dog kun i den praktiske forstand af assertiveness at det så sådan ud, når det kom til 

værdierne, var den danske og tyske kultur lavere end gennemsnittet, hvorimod kulturen i Hong 

Kong fortsat var i den høje ende. Herigennem kan man med fordel være opmærksom på, at der kan 

opstå flere konflikter ved at sammensætte teammedlemmer fra Hong Kong og Tyskland, specielt da 

tyskerne er mere ubevidste omkring deres valg af stålfasthed.  
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I den tredje dimension var det tydelige fokus på værdierne, hvor den danske kultur stod ud som 

værende anderledes end gennemsnittet og de to andre landes. Dette stemmer også overens med 

tidligere observationer fra Hofstedes Kulturelle dimensioner, hvor den danske kultur også lå lavere 

end de andre to, når det kom til Long Term Orientation.  

Det som kan være lidt overraskende er, at det kun er når det kommer til værdierne i denne 

dimension at de er særligt anderledes, hvilket kunne betyde at når det kommer til selve udøvelsen, 

at der så ikke er stor adfærdsforskel. Dette kan betyde at det mere vil være i kommunikationen og 

planlægningen, at man skal have fokus på forskellene i denne dimension.   

I den fjerde dimension var det værd at bemærke, at når det kom til den praktiske udøvelse af 

menneskelig orientering, var det den danske kultur som var mest opmærksomme på sine 

medmennesker. Det var derfor danskerne som mest ville belønne de bløde værdier, hvor den tyske 

kultur var den som ville mindst. Dette stemmer også overens med hvad der blev konkluderet i 

Hofstedes kulturelle dimension omkring Masculinity.  

Det er dog værd at bemærke, at når det kom til værdidelen af menneskelig orientering, var der 

nærmest ingen forskel på landende, hvilket derfor kan konkluderes at på trods af forskellig opførsel 

har man stadig samme tanker og holdninger omkring området. Her kan det i særdeleshed være 

nødvendigt at inddrage de danske ledere til at danne grundlag for en mere åben dialog på tværs af 

virksomhedens afdelinger og danne grundlag for mere åbenhed og ærlighed.  

I den femte dimension er det den danske kultur som er mest i øjenfaldende, både når det kommer til 

praktikken og til værdierne. De er den kultur som scorer højest når det kommer til institutionel 

kollektivisme. Dette er interessant da det blev konkluderet i Hofstedes Kulturelle dimension, at den 

danske kultur var særdeles individualistisk. Det hænger naturligvis godt sammen med, at vi lever i 

et socialistisk samfund hvor at man igennem skatterne tager sig af alt og alle, uden at det sker 

igennem overlagte handlinger. Dette kan derfor også forklare hvorfor Danmark scorer lavere end de 

andre lande, når det kommer til værdidelen af denne dimension.  

I den sjette dimension, som var gruppe kollektivisme, var det Danmark og Hong Kong som stod ud 

med en karakter i hvert sin ende af skalaen, når det kom til det praktiske. Dette stemmer også 

overens med vores tidligere konklusion fra Hofstedes Kulturelle dimension, hvor kulturen i Hong 

Kong var særdeles kollektivistisk og havde stort fokus på grupperinger, hvor man i Danmark har 

stort fokus på de individualistiske dyder.  
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I forbindelse med projektet kan det derfor konkluderes, at man skal være opmærksom på at der kan 

opstå klikker, og at nogle nationaliteter vil have sværere ved at falde ind i en åben dialog. I den 

forbindelse vil man med fordel kunne planlægge mindre møder og feedback sessioner med de 

ansatte fra Hong Kong.  

I den syvende dimension kan det defineres, at den danske kultur er den kultur som bedst løser 

kønsuligheder, og har det som et vigtigt fokus. Der er dog ingen af de tre kulturer som har udviser 

nogen form for modstand indenfor bekæmpelsen af kønsuligheder. Derfor er der ingen grund til at 

frygte fremtidige problemer med kønsforskelle i virksomheden på grund af kultur.  

I den ottende dimension var det tydeligt, at den danske kultur lå lavt, når det kom til udøvelse af 

power distance, ligesom de lå lavt på Hofstedes Power distance dimension. Derfor kunne det, 

ligesom tidligere, konkluderes at man skal være opmærksom på de mulige konflikter som kan opstå 

når man har med en kultur som belønner autoritet, magt og status, hvor en anden er modsat.  

Når det kommer til den sidste og niende dimension, så kan det noget overraskende konkluderes at 

danskerne forsøger at undvige usikkerhed mere end hvad der kunne konkluderes af Hofstedes 

Kulturelle dimensioner, men at det sker mere i praktikken end ud fra ens værdier. Dette er en vigtig 

konklusion, da det vil give en ekstra nuance til Hofstedes kulturelle dimension med samme fokus. 

Udover de nu kulturelle aspekter har det også været muligt igennem GLOBE-studiet at finde frem 

til hvad der vil motivere og drive virksomhedens ansatte bedst. De bedst egnede ledelsesformer som 

kunne bidrage mest til motivationen og sikre projektets succes var de to første ledelsesformer, 

Charismatic og Team Oriented. Igennem disse to ledelsesformer vil det være muligt at strømline 

ledelsen på tværs af organisationen, da alle tre lande scorede over 5,50 på skalaen på begge 

ledelsesformer, og vil derfor alle få en positiv effekt af disse to ledelsesformer.  

Det kan også konkluderes, at det er nødvendigt at besidde bestemte kompetencer og karaktertræk 

for at være en dygtig projektleder. Eftersom projektet også er af international karakter er der 

naturligvis endnu flere nødvendigheder hos projektlederen.  

Det kan i særdeleshed konkluderes at de skjulte kompetencekarakteristika (Spencer & Spencer, 

1993) har stor betydning når valget af den internationale projektleder skal vælges. Det skyldes at 

man vil have sværere ved at lære de skjulte kompetencekarakteristika end de synlige.  
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Derudover er det vigtigt at den internationale projektleder har en stor emotionel intelligens, hvoraf 

flere af de fremhævede karaktertræk også har stor betydning for, hvordan de kulturelle forskelle 

skal behandles.  

Det kan samtidig konkluderes, at det er vigtigt at den valgte projektleder er en dygtig kommunikator 

som kan sætte retningen for hele teamet. Projektlederen skal naturligvis også have en forståelse for, 

at kunne arbejde i en tværkulturel kontekst og samtidig fremme samarbejdet i teamet (Sørensen, 

2017).  

Det er ikke kun projektlederen, som er essentiel for projektets succes. Det er også vigtigt at den 

øverste ledelse er forberedt på fremtiden for projektet og virksomheden, da det er dem som sætter 

og fastlægger retningen for hele virksomheden og de ansatte.  

Da virksomheden igennem en lang årrække er vokset og ændret sig, er det vigtigere end nogensinde 

før, at man finder sin identitet og derigennem får fastlagt sin vision. Det kunne konkluderes at i 

bearbejdelsen af den øverste ledelses rolle, at den øverste ledelse skal fokusere på tre kerneopgaver 

(Bartlett & Beamish, 2018).  

Herigennem kunne det konkluderes, at den øverste ledelse skulle sikre en langsigtet retning og 

formål for virksomheden, sikre stabil drift og performance og sikre en konsekvent fornyelse af 

virksomheden. Igennem disse tre kerneopgaver vil virksomheden arbejde sig henimod en mere 

stabil forretning, som ikke igen skal genfinde sig på ny.  

Det blev tydeligt at virksomheden skulle finde en vision, som både havde fokus på nutiden og 

fremtiden og derigennem kunne en mulig vision være ”virksomheden ønsker at fremme aktiviteter 

igennem innovative løsninger, som gør hverdagen nemmere for virksomhedens ansatte og 

derigennem sikre WERD’s fremtid”. Den vision vil sætte retningen her og nu, give en fornemmelse 

af at virksomheden ønsker sine ansatte det bedste, og at fremtiden vil bringe flere forbedringer.  

Del 5 – Diskussion 

WERD har i de sidste 20 år været styret på meget samme måde, nemlig manuelt og man har altid 

kun haft mellem 12-17 medarbejdere. Da virksomheden aldrig har været større end, at man kunne 

komme ud med sit budskab på simpel vis har automatisering og ledelse aldrig haft det store fokus. 

Dette er blevet en nødvendighed og behovet vokser sig større og større i takt med virksomhedens 

vækst.  
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Det er ikke kun i WERD, at der er sket store ændringer men igennem de sidste 50 år er har der 

været tre markante paradigmeskifter i verden (Jacobsen, et al., 2020). Det første var overgangen fra 

langbrugs- og håndværkssamfund til industri- og velfærdssamfund. Det næste paradigme skete i 

1990’erne, da man overgik til videns- og konkurrencesamfund.  

Det tredje paradigmeskifte skete i 2000-2010 og er tæt forbundet til de to store kriser, som sker i 

denne periode. På trods af at virksomheden klarede sig fint igennem begge kriser, har man ikke 

formået at udvikle sig efter dette paradigme skifte. Nu er det fjerde paradigme skifte efterhånden 

undervejs (Jacobsen, et al., 2020) og virksomheden har stadig et stort udviklingsefterslæb fra de 

sidste 10 år.  

Alle de fire paradigmeskifter kan perspektiveres til Maslows behovspyramide som blev gennemgået 

tidligere. Da man havde opfyldt sine basale fysiske behov begyndte man at søge opfyldelse af 

sikkerhedsmæssige og sociale behov, som skete igennem industrialiseringen og kvinders indtræden 

på arbejdsmarkedet. Det andet og tredje paradigmeskifte illustreres ved overgangen til det 

behovsniveau, hvor man har behov for selvrealisering og have en betydning i samfundet (Jacobsen, 

et al., 2020). Hvordan det nye paradigme arter sig ud er stadig svært at spå om, men indikationer 

viser at miljø og bæredygtighed vil spille en stor rolle (Jacobsen, et al., 2020).  

Det fjerde paradigme kan derfor gå hen at blive en kombination af øverste og nederste 

behovsniveau. Da man har opfyldt sine behov nok til at få søge nye bæredygtige løsninger, som 

endda ofte er dyrere og mere besværlige, men samtidig sikre overlevelse i fremtiden, da det vil have 

en fremtidssikrende effekt på kloden.  

Det havde naturligvis været en fordel, hvis implementeringen af de to nye IT-systemer var sket 

sideløbende med projektet, da det derigennem ville være muligt at diskutere nogle af de aktuelle og 

akutte problemstillinger, som ikke har været mulige at tænke sig til. Hvis projektet havde taget 

udgangspunkt i en aktiv implementering frem for forberedelsen ville fokus formentligt havde ligget 

andetsteds end tilfældet har været. 

Det faktum at opgaven har været tvunget til at tage udgangspunkt i forberedelsesfasen har gjort, at 

man har investeret al sin tid i at forberede implementeringen og gennemgå alle de involverede 

aspekter af projektet. Denne forberedelsesproces ville formentligt have været betydeligt kortere og 

mindre gennemarbejdet, hvis IT-systemer skulle implementeres samtidig.  
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Det afholdte interview havde formentligt båret præg af de nye aktiviteter og haft fokus på hvordan 

det gik med projektet, i stedet gav interviewet en nødvendig indsigt i ledelsens viden om kulturelle 

forskelle og fokussen herpå. Netop det afholdte interview (se vedhæftet transskribering) gav en 

indsigt i virksomhedens ejer og CEOs syn på kulturelle forskelle og hvilken viden han havde 

herom.  

Interviewet illustrerede en klar forståelse for kulturelle strukturer og viste også flere 

overensstemmelser med Hofstedes Kulturelle dimension, som f.eks. at man var mere hierarkisk og 

formel i Hong Kong og Tyskland, samt at man i Danmark ikke havde behov for smalltalk. Det var 

dog klart at den konstruerede opfattelse af de kulturelle forskelle stammede fra egne erfaringer og 

ikke var dannet på baggrund af påviste teorier og modeller.  

Denne forsimplede tilgang til kulturelle forskelle vil kunne give flere kulturelle udfordringer, hvoraf 

det er godt at der er foretaget en omfattende behandling af de involverede kulturer. Dette er igen et 

eksempel på at virksomhedens vækst giver uforudsete udfordringer, som man ikke havde forudset 

og omstillet sig til.  

På trods af at forberedelsesfasen er blevet væsentligt mere gennemarbejdet vil det være nødvendigt 

at foretage analyser undervejs i implementeringsprocessen for at sikre at implementering overholder 

det planlagte. Som beskrevet tidligere, har WERD ikke formået at forny sig i tide tidligere, men 

fremadrettet vil fokus være på en konsekvent fornyelse som også blev defineret af udkastet til en ny 

vision.  

Forberedelsen til projektet er gjort særdeles fyldestgørende men når selve implementeringen rykker 

tættere på bliver man nødt til at se nærmere på den konkrete masterplan, selve budgetteringen og 

den planlægningsmodel man ønsker at benytte. Da man har lavet så omfattende en forberedelse vil 

det give bedst mening at gøre brug af synoptic planning (Jacobsen, et al., 2020), hvor man netop 

tager udgangspunkt i en given problemstilling og den måde der er gået til værks på indtil videre.  

Når først projektet er blevet implementeret venter en ny rejse, da man har sat sig målet om en 

konsekvent innovativ fornyelse. Det er allerede muligt at se udfordringer i den nærmeste fremtid, 

hvilket kunne være nye strategiske retninger som skulle besluttes. Et spørgsmål som kan opstå når 

CRM-systemet er funktionelt er om, man skal fokusere på at tiltrække nye kunder eller forsøge at 

udvikle på eksisterende kunder.  
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I den forbindelse vil det være nødvendigt at tage beslutninger på et økonomisk og strategisk 

grundlag, hvor det kan være nødvendigt at se på livstidsværdi (Jacobsen, et al., 2020) og ABC-

konceptet (Jacobsen, et al., 2020). 

Det er tydeligt at på trods af en omfattende forberedelse til projektet, vil der ligge et ligeså stort 

stykke arbejde i selve implementeringsfasen, samt i den efterfølgende periode. Det er tvivlsomt om 

man nogensinde kommer til at kunne følge med i den udvikling som sker i markedet og verden, 

men målsætningen fremover vil være ikke at have et årelangt efterslæb som skal indhentes.  

Del 6 – Konklusion 

Formålet med opgaven har været at få optimeret virksomhedens arbejdsprocesser igennem 

implementeringen af et nyt CRM-system og BI-løsning. Ved at lave en succesfuld implementering 

af de nye IT-systemer vil man kunne optimere på en lang rækker processer som i sidste ende vil 

bidrage til en mere stabil forretning.  

Da fremtiden for virksomheden skal sikres igennem de nye IT-systemer er det nødvendigt, at denne 

implementering sker succesfuldt. Der har derfor været stort fokus på at få lavet en fyldestgørende 

forberedelse af implementeringen af de to nye IT-systemer. Derudover har det været naturligt at se 

på alle de aspekter som kan påvirke implementeringen af de nye IT-systemer.  

Først og fremmest var det nødvendigt at få defineret de interessenter og interessentgrupper som var 

i forhold til projektet, så man kunne være opmærksom på disse igennem resten af 

planlægningsforløbet. Disse interessenter blev fastlagt i interessentanalysen (Sørensen, 2017) (Bilag 

3). Man fik defineret fire interne og fire eksterne interessentgrupper, som bidrog til overblikket over 

de involverede parter og hvem der kunne påvirke projektets forløb. Udover de otte 

interessentgrupper, var der også projektlederen som endnu ikke er fastlagt.  

Igennem brugen af Identifikationsmatrixen (Sørensen, 2017) er det muligt at få et dynamisk 

overblik over, hvordan de tidligere definerede interessentgrupper agere i projektet. Dette vil blive et 

brugbart redskab under selve implementeringsprocessen, hvor matrixen kan rettes til i takt med at 

projektet skrider frem. Igennem matrixen har det været muligt at skabe et overblik over hvilken 

interesse, indflydelse, motivation og påvirkning den enkelte interessentgruppe har på projektet. Her 

var det blandt andet tydeligt, at det var de interne interessenter som havde størst påvirkning og 

indflydelse på projektet.  
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Igennem den tilegnede information fra interessentanalysen og identifikationsmatrixen var det muligt 

at bruge den viden i Mitchells klassificering af interessentkategorier (Mitchell, 1997) (Bilag 4 og 5). 

Igennem denne klassificering har man synliggjort hvilken grad af betydning og påvirkning 

interessentgrupperne har på projektet.  

For at undgå problemer i projektet vil fokus ligge på de interessentgrupper som besidder mindst to 

af de tre interessentegenskaber. Det vil sige kategorierne Definitive, Understøttende og 

Modproduktive som indebære interessentgrupperne Projektledelse/Teammedlemmer, Den øverste 

ledelse, De funktionelle områder, Myndigheder/Interesseorganisationen og Parter/Leverandører.  

Det kan igennem behandlingen af interessentgrupperne konkluderes, at man har skabt et 

fyldestgørende overblik over de interessenter som har indflydelse på projektet. Det har samtidig 

kunne fastlægges at ikke alle interessenter har den samme motivation for at se projektet lykkes, eller 

den samme indflydelse på projektet.  

Efter fastlæggelsen af de involverede interessenter har det også været vigtigt at se på kulturelle 

faktorer, som har indflydelse på virksomhedens opsætning og implementeringen af de nye IT-

systemer. Igennem Hofstedes Kulturelle dimensioner (Hofstede-Insights) har det været muligt at få 

et overblik over hvordan de tre kulturer er og hvor anderledes de er fra hinanden.  

Det var tydeligt at ingen af de tre lande var ens og de alle havde områder, hvor de var ens med 

hinanden men også hvor de var vidt forskellige. Disse observationer vil også med fordel kunne 

inddrages i hele virksomheden, da det i interviewet med virksomhedens CEO kunne konkluderes, at 

man ikke havde et fyldestgørende overblik over de kulturelle forskelligheder, som er i de lande 

virksomheden agerer i.  

Det kan konkluderes at Kulturkløftsanalysen (Sørensen, 2017) vil være et brugbart redskab i 

forbindelse med implementeringen af de nye IT-systemer. Som angivet i den selvudfyldte 

kulturkløftsanalyse er det, ligesom i Hofstedes Kulturelle dimension, meget forskellige kulturer i 

alle de tre involverede lande, og vil kræve forskellig opmærksomhed.  

Kulturkløftsanalysen vil kunne bruges igennem hele projektet og kan også bruges i konkrete 

episoder som vil opstå, hvor man igennem analysen kan se hvordan den enkelte kultur vil reagere 

på den givne situation.  
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Igennem Maslows behovshierarki har det været muligt at se, hvilke behovsområder som skal 

tilfredsstilles og hvordan de hænger sammen med de kulturer som er involveret i projektet. Det 

kunne hurtigt konkluderes at de fysiologiske behov ville være ens for alle virksomhedens 

medarbejdere på trods af de kulturelle forskelle.  

Det var også tydeligt, at det generelt ville kræve mere arbejde at få tilfredsstillet behovet hos de 

ansatte som har tysk kultur, hvorimod det vil være nemmere at tilfredsstille de ansatte fra Hong 

Kong og Danmark. En vigtig konklusion var også at de forskellige kulturer tydeligt havde 

forskellige måder deres behov skulle tilfredsstilles på, hvilket vil stille krav til virksomhedens 

ledelse og hvordan de motivere deres ansatte på kort og langt sigt.  

Det har været muligt på forhånd at få defineret nogle mulige risici, men det har været svært at 

forudse alt hvad der vil opstå. Derfor har det netop været vigtigt at få sikret et redskab, som kan 

bruges før og under projektet til at løse de problemer som kan opstå. Det mest anvendelige redskab 

har her været Risikoregistret (Sørensen, 2017), hvor det allerede var muligt at forudse fire 

potentielle udfordringer og lave en løsningsplan for disse.  

En anden risici for projektet er den psykiske afstand som er imellem virksomhedens ansatte, 

ligegyldigt om det er på kulturelt niveau eller hos det enkelte individ. Den psykiske afstand vil være 

et brugbart redskab for virksomheden, ikke kun i projektet, men også for fremtiden når der skal 

planlægges samarbejde internt.  

Den kulturelle afstand vil kunne ses af de tidligere anvendte modeller og teorier som 

Kulturkløftsanalysen (Sørensen, 2017) og Hofstedes Kulturelle dimensioner (Hofstede-Insights). 

Hvorimod den psykiske afstand vil være en kombination af de kulturelle forskelle og individets 

forskelle, som kan findes igennem personlighedstests.  

Den psykiske afstand er også med til at skade tilliden imellem de involverede parter, hvilket ses af 

teorien om at tillid fører til bedre performance (Katsikeas et al., 2009). Det kunne desuden 

konkluderes, at manglende tillid potentielt kan skabe usikkerhed og derved skade projektet og dets 

mulige succes. Denne risici vil man forsøge at eliminere igennem en inkluderende adfærd og 

relations specifikke investeringer.  

Efter de potentielle risici og udfordringer er klarlagte og der er fastlagt en løsningsplan, har det 

været nødvendigt at sikre selve planlægningen af CRM-systemet og BI-løsningen. Dette er 

naturligvis så projektlederen har det fornødne overblik både før og under projektets integration.  
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Det kan konkluderes at logbogsanvendelsen (Sørensen, 2017) er et særdeles brugbart redskab til at 

identificere og systematisere de potentielle legitimitetskløfter som kan opstå i projektet. Dette 

værktøj vil derfor kunne bruges dynamisk igennem hele projektet når behovet opstår.   

Da performance spiller en stor rolle i virksomheden og er en nødvendighed for at fortsætte den 

nuværende vækstrate er det naturligt, at dette er et stort fokus. Det kunne konkluderes igennem 

MBI-modellen (Lane & Maznevski, 2009) at mange af de tidligere berørte områder som kulturel og 

psykisk afstand, tillid og relationer alle har indvirkning på performanceområdet.  

Det kunne derfor konkluderes at MBI-modellen ville sikre en proces, som ville skabe 

opmærksomhed på de forskelle som er hos individerne, sikre at der bygges bro imellem individerne 

og at dette integreres aktivt, hvilket derigennem sikrer høj performance.  

For at skabe en fyldestgørende planlægning af IT-projektet har det også været nødvendigt at sikre 

en fornuftig ansvarsfordeling, hvilket er sket igennem ansvarsfordelingsmatrixen (Sørensen, 2017). 

Igennem de tidligere tilegnede konklusioner om interessenterne og den kulturelle og sociale forskel, 

har det været muligt at fastlægge ansvaret i projektet.  

Herved kan man så vidt muligt undgår interne konflikter, men samtidig involvere interessenter efter 

behov og skabe ejerskabsfornemmelse derigennem. Den kan naturligvis ikke stå alene, men vil 

skabe et godt udgangspunkt og kunne kombineres med flere af de andre anvendte redskaber. Det 

har samtidig kunne konkluderes, igennem ansvarsfordelingsmatrixen, at der vil kunne ske en bedre 

fordeling af de tidsmæssige ressourcer i projektet, da det er muligt at fastlægge interessenternes 

ansvar. 

Det har også være nødvendigt at se på målet for projektet, for også at forstå virksomhedens 

incitament for de nye IT-systemer. Det blev fastlagt forud for projektets igangsættelse, at 

virksomhedens udvikling havde stået stille i en længere periode, hvilket har givet teknologiske og 

analytiske begrænsninger for virksomheden. Derudover har virksomheden vokset sig til en 

størrelse, hvoraf der opstår mange udfordringer på ledelses-, onboarding-, og oplæringsfronten.  

Igennem Målhierarkiet (Sørensen, 2017) kunne det konkluderes at projektet i høj grad ville bidrage 

til at løse den tidligere definerede problemstilling. IT-systemernes funktion er at ensrette processer 

og skabe en struktureret tilgang til de partnerskaber virksomheden har. Derudover vil de give en ny 

analytisk indsigt, som vil hjælpe virksomheden til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag 

fremadrettet.  
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Efter målhierarkiet var det naturligt at se på den logiske rammeanalyse, hvor man i LFA-matrixen 

(Sørensen, 2017) har et redskab, som kan bruges igennem hele projektets livscyklus. Det har kunne 

konkluderes, hvordan den skal bruges i igennem planlægningsfasen, implementeringsfasen og i 

færdiggørelsesfasen. Det har også kunne konkluderes, at LFA-matrixen ikke kan stå alene, men skal 

bruges som et redskab sammen med de andre strategiske implementering- og 

planlægningsværktøjer.  

For at implementeringen og al den tilegnede information kan bruges på bedste vis er 

kommunikation et nødvendigt fokus. Derfor er der særdeles brugbart at benytte sig af 

kommunikationsmatrixen (Sørensen, 2017), som vil strukturere og sikre konsekvent 

kommunikation igennem projektet.  

Kommunikationsmatrixen bruger blandt andet information fra interessentmatrixen, risikoregistreret, 

logbogsanvendelsen og ansvarsfordelingsmatrix. Igennem brugen af flere redskaber samtidig vil det 

være muligt at sikre en klar retning og strategi for projektet. Det blev samtidig tydeliggjort i 

interviewet med virksomhedens ejer, at man ikke havde prioriteret kommunikation internationalt 

hidtil, da man ikke havde givet megen viden videre.   

Da virksomheden er vokset betydeligt og det bliver det første store projekt i årevis, vil der være 

behov for særligt fokus på ledelse i projektet og virksomheden som helhed. Dette vil ske ved at 

sikre en fornuftig ledelse under projektets implementering, men vil fortsat være et fokus efter 

projektets færdiggørelse.  

Ved at gøre brug af GLOBE-studiet kunne det konkluderes, at de to ledelsesformer som kunne 

bidrage mest til motivationen og sikre projektets succes var de to første ledelsesformer, Charismatic 

og Team Oriented. Ved at vælge de rigtige ledelsesformer vil man undgå åbenlyse demotivationer 

og sikre at ledelsesstilen er synlig og klart defineret.  

Det har også kunne konkluderes at det er en fordel, hvis den valgte projektleder besidder nogle 

bestemte kompetencer og karaktertræk. Det var i særdeleshed vigtigt at projektlederen havde stor 

emotionel intelligens, var en dygtig kommunikator og havde forståelse for at arbejde i en 

tværkulturel kontekst (Sørensen, 2017). Derudover var det vigtigt at vedkommende besad de skjulte 

kompetencekarakteristika (Spencer & Spencer, 1993), da disse var sværere at tilegne sig.  
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Det kunne samtidig konkluderes at den øverste ledelse havde en stor opgave foran sig med 

projektet, men også med den generelle ledelses af virksomheden. Det var vigtigt at ledelsen 

fokuserede på sikre en langsigtet retning og formål for virksomheden, sikre stabil drift og 

performance og sikre en konsekvent fornyelse for virksomheden (Bartlett & Beamish, 2018). 

Det kunne derfor konkluderes, at det var nødvendigt at definere en vision for virksomheden, og den 

kunne lyde således ”virksomheden ønsker at fremme aktiviteter igennem innovative løsninger, som 

gør hverdagen nemmere for virksomhedens ansatte og derigennem sikre WERD’s fremtid”. Denne 

vision og de ledelsesmæssige observationer stemmer godt overens med de tidligere observationer 

og konklusioner.  

Samlet set kan det konkluderes, at der er fremfundet en lang række redskaber og værktøjer som skal 

sikre en succesfuld opsætning og implementering af de nye IT-systemer. Igennem disse nye IT-

systemer vil det være muligt at ensrette og effektivisere virksomhedens arbejdsprocesser, og derved 

danne grundlag for fortsat vækst og udvikling.  
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Del 8 - Bilag 

Bilag 1 – WERD’s årlige resultat efter skat fra 2015-2020 

 

 

Kilde: Data hentet virksomhedens officielle årsrapporter 

Bilag 2 – Antal medarbejdere i WERD fra 2015-2020 

 

 

Kilde: Data hentet virksomhedens officielle årsrapporter 
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Bilag 3 – Interne og eksterne interessentgrupper 

 

 

Kilde: Interessentgrupper (Sørensen, 2017) 

 

 

 

Bilag 4 – Mitchells klassificering af interessentkategorier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne og eksterne interessentgrupper i det 

internationale projekt

Øverste ledelse
Funkionelle ledere
Finansfunktion
Teamledelse og medlemmere
Kunder / Sponsorer
Brugere / Målgrupper
Parter / Leverandører
Myndigheder og interessegrupper

Eksterne interessenter                                          Interne interessenter      

                   Farlige 

 

 

Krævende 

 

 

 

 

   Dominerende 

 

                              

Diskrete 

 

Afhængige 

 ddddddd 

Inaktive 

 

 

Definitive 

 ddddddd 

 

Kilde: (Sørensen, 2017) 
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Bilag 5 – Tabel over Mitchells klassificering af interessentkategorier 

 

Interessenttype Magt Legitimitet Uopsættelighed 

Sovende 

Inaktive       

Diskrete       

Krævende       

Årvågne 

Dominerende       

Farlige       

Afhængige       

Vigtig Definitive       

 

Kilde: Mitchell, 1997 (Sørensen, 2017)  

Bilag 6 – Hofstedes Kulturelle dimensioner 

 

 

Kilde: Hofstede Insights 2021 
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Bilag 7 – Opstilling af Kulturkløftsanalyse 

 

 

Kilde: Sørensen, 2017  

Bilag 8 – Maslows behovshierarki med kulturelle dimensioner 

 

Kilde: Sørensen, 2017 

Selvaktualisering
Kulturel påvirkning: 

Individualisme/Kollektivisme

Behov for påskønnelse
Kulturel påvirkning: 

Magtmodstand

Sociale behov
Kulturel påvirkning:

Feminitet
Individualisme/Kollektivisme

Tryghedsbehov
Kulturel påvirkning:

Usikkerhedsminimering

Fysiske behov
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Bilag 9 – MBI-Modellen 

 

 

 

Bilag 10 - Teori om tillid og performance

 

 

Kilde: Katsikeas et al., 2009  

M
Mapping

B
Bridging

I
Integrating High 

Performance

Kilde: Lane & Maznevski, 2009 
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Bilag 11 – Globe studie, Danmark 

 

Kilde: GLOBE 2020 
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Bilag 12 – Globe studie, Østtyskland 

 

Kilde: GLOBE 2020 
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Bilag 13 – Globe studie, Vesttyskland 

 

Kilde: GLOBE 2020 
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Bilag 14 – Globe studie, Hong Kong 

 

Kilde: GLOBE 2020 

Bilag 15 – The Iceberg Model 

 

Kilde: The Iceberg Model (Spencer & Spencer, 1993) 
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Bilag 16 – Karaktertræk for den internationale projektleder 

 

Kilde: Karaktertræk for internationale projektledere (Sørensen, 2017) 

Bilag 17 - Interviewguide 

Præsentation er intervieweren 

og projektets formål 

Hvem er intervieweren 

 

 

 

 

 

 

Formålet med interviewet  

Intervieweren er Alexander 

Klint. Ansat i virksomheden 

som New Bizz Manager og 

været i virksomheden i 2 år.  

 

 

 

Formålet med interviewet er at 

undersøge virksomhedens 

kulturelle forståelse. 

Herigennem vil det være 

muligt at sikre en at det rette 

fokus vil blive rettet imod de 

kulturelle forskelle som kan 

opstå. 

Egenskaber 
for den 

internationale 
projektleder

Tilpasningsevne

Autentisk

Empati

Kulturfølsomhed

Mod

Entusiasme
Initiativ 

opfindsomhed

Personlig 
stabilitet

Åbenhed

Tålmod & 
vedholdenhed

Respekt for 
forskelle
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Rammerne for interviewet Tidsramme 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at der gøres 

opmærksom på at interviewet 

optages på telefon.  

 

 

 

 

 

Yderligere redegørelse 

Interviewet er fastsat til cirka 

15 minutter.  

 

 

 

 

Den interviewede gøres 

opmærksom på, at interviewet 

optages med telefon, for at 

tilsikre at al information 

huskes korrekt.  

 

 

 

Den interviewede har til hver 

tid mulighed for at undlade at 

svare på bestemte spørgsmål. 

Derudover vil det altid være 

muligt at trække sit samtykke 

tilbage og derigennem forlade 

interviewet og gøre det 

ugyldigt.  

Præsentation af den 

interviewede og dertilhørende 

informationer 

Den interviewede præsenterer 

sig selv 

 

 

 

 

 

 

Den interviewede deler 

information om det tilsigtede 

emne 

Præsentation af den 

interviewede: 

Jakob Nielsen. 47 år. Ejer og 

CEO af virksomheden 

igennem 26 år. Ingen 

videregående uddannelse  

 

 

Har du indgående kendskab til 

teorier som Hofstedes 

Kulturelle dimensioner, 

GLOBE-studiet, 

Kulturkløftsanalysen og 

Maslows Behovshierarki eller 

deres indhold?  

- Øh, nej ikke rigtigt.  

Jeg kender noget til 

behovspyramiden men 

vil ikke på stående fod 

kunne gengive hvad 

den indeholder men har 

hørt om den før.  

De andre kender jeg 

ikke.  
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Kilde: Kvale & Brinkmann. 2018 

Bilag 18 – Interviewgennemgangen 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilke kulturelle oplevelser har den 

interviewede erfaret igennem sin karriere i 

virksomheden? 

Hvilken kulturel baggrund har du selv?  

 

Hvilket indtryk har du når du handler med folk 

fra Danmark?  

 

Har du oplevet nogle forskelle når du skulle 

handle med folk fra Tyskland? 

 

Har du oplevet nogle forskelle når du skulle 

handle med folk fra Hong Kong?  

 

Er der generelt nogle lande hvor du har oplevet 

større kulturelle forskelle end andre? 

 

Har der tidligere været kulturelle udfordringer i 

forbindelse med etablering af afdelinger i 

udlandet? 

 

Kan du komme i tanke om en tidligere 

oplevelse hvor der er sket misforståelser 

grundet kulturelle forskelle?  

 

Tager den interviewede nogle forbehold når 

vedkommende opererer internationalt? 

Inden du snakker med nogen fra Danmark gør 

du dig så nogle tanker om hvordan du skal 

henvende dig?  

 

Inden du snakker med nogen fra Tyskland gør 

du dig så nogle tanker om hvordan du skal 

henvende dig? 
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Inden du snakker med nogen fra Hong Kong 

gør du dig så nogle tanker om hvordan du skal 

henvende dig? 

 

Er der nogle kulturer som er sværere at snakke 

med andre?  

 

Hvordan kan virksomheden blive bedre til at 

komme uden om kulturelle forskelle?  

Hvilke råd vil du give til virksomhedens 

ansatte når det kommer til international handel?  

 

Ved du om virksomhedens konkurrenter gør 

noget anderledes når det kommer til behandling 

af kulturelle forskelle intern og eksternt? 

 

Gør du dig nogle overvejelser omkring valg af 

ledelsesstil i forhold til den kultur som skal 

være modtager? 

 

Kan du beskrive de tre vigtigste nøgleord når 

man skal handle med henholdsvis Danmark, 

Tyskland og Hong Kong, hvis de altså er 

forskellige?  

 

Er der nogle sidste tanker og kommentarer 

omkring som du ønsker at knytte til emnet? 

  

Kilde: Kvale & Brinkmann. 2018 

Bilag 19 – Debriefing af interview 

Debriefing af interview  

Afrunding Nu er interviewet næsten færdigt og der blot en 

smule information tilbage. 
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Praktisk information Endnu engang vil der blive gjort opmærksom 

på at interviewet er blevet optaget og vil blive 

genskabt i den opgave den tilegnet.  

 

Hvis det ønskes kan interviewet trækkes tilbage 

når som helst, hvis ikke det ønskes at deltage 

alligevel.   

Opsummering af projektet Tak for deltagelse i interviewet. Det vil altid 

være muligt at vende retur på spørgsmål og 

opfølgninger til interviewet.  

Kilde: Kvale & Brinkmann. 2018 

 


