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Sammanfattning 

Informationsteknologins utveckling under de senaste decennierna har möjliggjort 

en utveckling mot en allt mer global värld. Marknaden internationaliseras och 

geografiskt avstånd väger inte längre lika tungt när ett samarbete ska etableras. 

Genom att lösningar för elektronisk kommunikation blir mer spridda, 

lättillgängliga och billiga, och i takt med att teknikmognaden i organisationer och 

hos medarbetare ökar, har inte bara den teoretiska organisationsbilden utan även 

vardagen i många företag börjat präglas av en ny geografisk bredd.  

Den här studien fokuserar på hur projektledare arbetar med lag- eller teamkänsla i 

projektgrupper som verkar i en miljö där de fysiska mötena är få eller helt saknas. 

Undersökningen fokuserar på de praktiska verktyg och arbetssätt som projekt-

ledaren har och kan använda i projektet för att skapa lag- eller teamkänsla. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med åtta 

projektledare i Sverige. De representerar olika branscher inom offentlig och privat 

verksamhet och arbetar med distribuerade team av olika typ och storlek. 

Materialet analyserades baserat på sju teman identifierade i tidigare forskning. 

De projektledare som intervjuas arbetar alla med att stärka teamkänslan gruppen 

men väljer att fokusera på olika aspekter och verktyg. Kommunikation och 

tydlighet löper som röda trådar genom de strategier som tillämpas. Trots att 

projekten är virtuella uppfattar respondenterna i undersökningen att gruppens 

fysiska möte är betydelsefullt för att teamkänsla ska skapas. Grundläggande är 

också en välfungerande teknisk plattform med stöd för synkron kommunikation.  

 

Nyckelord: Projektledning, virtuella grupper, virtuella projekt, teamkänsla.  
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Abstract 

The development of information technology during the recent decades has 

enabled a shift towards an increasingly global world. The market becomes 

international and the geographical distance is of less importance when a new 

partnership is to be established. As solutions for electronic communication 

becomes more widespread, accessible and cheap and the technology maturity in 

organizations and among its employees increase, not only the theoretical 

organizational image, but also the everyday life of many companies has started to 

be characterized by a new geographic spread. 

This study focuses on project teams operating in an environment where the 

physical meetings are few or non-existent. So-called virtual project teams. The 

study examines how a project manager for a virtual project works with team 

cohesiveness within his virtual project team. The study focuses on the practical 

tools and approaches that the project manager has and can use in the project to 

create team cohesiveness. 

The survey is conducted by qualitative interviews with eight project managers 

working with distributed teams in Sweden, representing various industries in both 

the public and private sectors. The material is analyzed based on seven themes 

identified in previous research and in responses. 

The result shows that the project leaders in the study all are working to strengthen 

the team cohesiveness. The project managers chose to focus on different aspects 

and tools in the process. Communication and clarity are common themes in the 

strategies that the project managers apply. Even though the projects are virtual the 

physical meeting is pointed out as important in shaping team cohesiveness. Well-

functioning technical platforms that support synchronous communication are part 

of the foundation for the team cohesiveness in a virtual team.  

 

Keywords: Project management, Virtual Team, Virtual Project, Team 

cohesiveness, team spirit.
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1 Inledning 

Projekt i är ingen ny företeelse. Sedan den industriella revolutionen har vi drivit 

olika typer av projekt (Berggren 2001:20). Projektledning och 

projektledningsläran är dock betydligt yngre och brukar dateras till 1930-talet då 

den amerikanska militären upprättade ett projektkontor för att kunna styra 

utvecklingen av nya flygplan (Berggren 2001:21).  

Strax efter att vi började driva projekt i början av 1800-talet (Berggren 2001:20) 

uppfanns den elektriska telegrafen
1
. Med den kunde vi börja kommunicera i 

realtid över distans även till platser utom synhåll. Sedan dess har mänskligheten 

utvecklat distanskommunikation via telefon, textkommunikation via dator till ljud 

och bildöverföring över internet. Mänsklighetens förmåga till 

distanskommunikation har nästan exploderat sedan Apple
2
 2007 presenterade 

iPhone. I samband med introduktionen av iPhone ökade gemene mans 

tillgänglighet till internet. 

Tidigare har vi varit tvungna att i stor utsträckning befinna oss på samma 

geografiska plats för att driva projekt tillsammans inte minst för att vi inte kunnat 

kommunicera i någon större utsträckning på distans. I takt med att människor får 

tillgång till allt mer sofistikerade och lättillgängliga kommunikationsverktyg för 

distanskommunikation kan vi samlas kring en uppgift trots att vi inte befinner oss 

på samma geografiska plats eller kommunicerar samtidigt och kan således även 

driva projekt på distans.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Informationsteknologins utveckling under de senaste decennierna har möjliggjort 

en utveckling mot en allt mer global värld. Marknaden internationaliseras och 

geografiskt avstånd väger inte längre lika tungt när ett samarbete ska etableras. 

Genom att lösningar för elektronisk kommunikation blir mer spridda, 

lättillgängliga och billiga, och i takt med att teknikmognaden i organisationer och 

hos medarbetare ökar, har inte bara den teoretiska organisationsbilden utan även 

vardagen i många företag börjat präglas av en ny geografisk bredd. 

Kommunikationstekniken ger oss möjlighet att arbeta hemifrån eller att läsa en 

utbildning på distans. 

De arbets- och projektgrupper som inte är samlokaliserade och som är beroende 

av elektroniska kommunikationsmedel kallas virtuella eller spridda (distribuerade) 

grupper. Aspekter av virtuella grupper och geografiskt spridda team har studerats 

under flera decennier men det är framför allt under de senaste tio åren som 

forskningen har tagit fart. (Ayoko 2012)  

I sportsammanhang är ett lag en grupp individer som med sina respektive styrkor 

försöker nå gemensamma mål genom att arbeta tillsammans. På samma sätt som 

ett idrottslag sätts ett projektteam samman av medlemmar med olika styrkor och 

kunskaper för att lösa en uppgift för att nå ett mål tillsammans.  

Ett flertal forskare bland andra Salas et al. (2005) och Katzenbach et al. (1993) 

beskriver att det finns stora fördelar med att bilda ett team, exempelvis att teamet 

                                                           
1
 http://www.tekniskamuseet.se/1/387.html 

2
 https://www.apple.com/pr/library/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-iPhone.html 
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kan lösa komplexa uppgifter, utveckla kompetenser, ge ökad flexibilitet, 

kreativitet och produktivitet. För ett projekt vars uppgift ofta är att lösa ett helt 

eller delvis outforskat och komplext problem är bildandet av ett team högst 

relevant.    

Den här studien kommer att fokusera på projektgrupper som verkar i en miljö där 

de fysiska mötena är få eller helt saknas. Valet att driva projekt i en mer eller 

mindre virtuell miljö kan göras av flera olika orsaker. En av de mest framträdande 

är att en organisation med medarbetare på flera platser på så sätt kan få tillgång 

till projektmedlemmar med just den kompetens som projektet kräver istället för att 

bindas till en geografisk plats. I en miljö där projekt drivs integrerade mot 

leverantörer, kunder eller andra samarbetspartners är virtualiteten ett givet inslag i 

projektet. Andra faktorer som ökar intresset för virtuellt arbete är kostnader för 

resor och hur resor påverkar vår miljö skriver Morris (2008). 

En projektledare eller projektdeltagare i ett projekt som drivs med ett virtuellt 

team möts både av klassiska projektutmaningar och av utmaningar kopplade till 

distansarbetet i sig. Ur ett projektledningsperspektiv finns det många intressanta 

utmaningar med arbete på distans exempelvis beskriver både Lepsinger et al 

(2010) och Morris (2008) betydelsen av och svårigheten med att hålla effektiva 

online-möten.  

Studien ska undersöka hur en projektledare för ett virtuellt projekt arbetar med 

lag- eller teamkänsla. Undersökningen kommer att fokusera på de praktiska 

verktyg och arbetssätt som projektledaren har och kan använda i projektet för att 

skapa lag- eller teamkänsla och bortse från grupputvecklingsprocessen.  

Studien omfattar projektledare som arbetar med geografiskt spridda team med 

organisatoriskt gränsöverskridande samarbete. Ett organisatoriskt 

gränsöverskridande samarbete kan i det här fallet vara mellan två olika kontor i en 

organisation eller mellan två eller flera olika organisationer.  

1.2 Forskningsfråga 

Att projektets deltagare tillsammans bildar ett projektteam är fördelaktigt för 

projektet. Det är därför intressant för projektledaren att skapa en känsla av att 

deltagarna hör ihop, att de känner lag- eller teamkänsla, för att de ska kunna bilda 

ett team. Undersökningen kommer därför att söka svar på följande fråga: 

- Hur arbetar projektledare för virtuella projekt med lag- eller 

teamkänsla? 

1.3 Syfte och förväntat resultat 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur projektledare för virtuella projekt 

arbetar med team- eller lagkänsla. 

Den här uppsatsen vänder sig till de organisationer och projektledare som arbetar 

med distribuerade projektgrupper och hoppas bidra till förståelsen för hur 

projektledaren praktiskt kan arbeta som för att bidra till en ökad teamkänsla i 

distribuerade projektteam.  

Vi förväntar oss att många projektledare för virtuella team har en - medveten eller 

omedveten - strategi för att svetsa samman sin projektgrupp och underlätta 
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samarbetet. Vi förväntar oss också att denna strategi bygger på kommunikation 

och relationsskapande åtgärder. 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att fokusera på projekt där projektteamet sällan eller 

aldrig träffas rent fysiskt och främst kommunicerar med hjälp av elektronisk 

kommunikationsteknik.  

För undersökningen eftersträvas en bred projektbas och den kommer omfatta 

projekt i offentlig (myndigheter) och i privat miljö (företag). Undersökningen 

kommer även innefatta många olika typer av projekt.  

I undersökningen kommer ingen skillnad göras med avseende på om projektet 

bedrivs enligt en konventionell modell eller en agil modell. Undersökningen 

kommer inte heller göra skillnad på kvinnor eller män eller i vilken bransch de 

arbetar i.  

1.5 Definitioner 

Grupp - en samling individer. 

Online-möte - möte som hålls på distans via internet med hjälp av elektronisk 

kommunikationsteknik 

Organisatoriskt gränsöverskridande - samarbete mellan olika enheter inom en 

organisation, mellan olika organisationer 

Projektteam - arbetslag som arbetar i projekt. 

Site(er) - En eller flera geografiskt spridda enheter inom exempelvis en koncern 

Team - en samling individer som arbetar och samarbetar för att nå ett gemensamt 

mål där gruppens insats bedöms som en helhet.  

 

Virtuell projektledare - Projektledare som driver projekt med ett projektteam som 

är geografisk utspritt som kommunicerar främst genom att använda 

informationsteknologi, som uppfyller Zigurs definition (se nedan).   

Virtuellt team - ”a collection of individuals who are geographically and/or 

organizationally or otherwise dispersed and who collaborate via communication 

and information technologies in order to accomplish a specific goal”.  (Zigurs 

(2002:340)) 
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2 Teori 

I det här kapitlet presenteras den teori som ligger för grund till undersökningen av 

hur projektledare i virtuella eller geografiskt utspridda grupper arbetar med lag- 

eller teamkänsla. Teorin delas in i två områden, dels virtualitet och dels team- och 

teambuilding  

2.1 Vad är virtuella grupper?  

Det arbets- och projektgrupper som inte är samlokaliserade och som är beroende 

av elektroniska kommunikationsmedel kallas virtuella eller spridda (distribuerade) 

grupper. Virtuella grupper och geografiskt spridda team har studerats under flera 

decennier men det är framför allt under det senaste decenniet som forskningen har 

tagit fart skriver Ayoko (2012).   

Som Hertel et al konstaterade råder det en viss oenighet band forskare kring vad 

som ska betraktas som ett virtuellt team eller grupp. (Hertel et al. 2005) Den tidiga 

forskningen inom området virtuella team fokuserar påavstånd mellan 

projektmedlemmar och på elektronisk kommunikation. Allt eftersom företeelsen 

har utvecklas har begreppet blivit mer nyanserat. Ebrahim et al. genomförde 2009 

en litteraturstudie av ämnet där bland annat definitionerna av virtuella team 

analyserades. De fann följande gemensamma nämnare: 

 geografiskt utspridda (över tidzoner) 

 drivs av ett gemensamt syfte 

 möjliggörs av informationsteknologi 

 innehåller organisatoriskt gränsöverskridande samarbete (exempelvis 

samarbete mellan olika enheter inom en organisation eller mellan olika 

organisationer) 

Därtill fann de ett antal punkter som fanns i en eller flera definitioner men som 

inte ansågs generella: 

 temporära 

 små team 

 teammedlemmarna är “knowledge workers” exempelvis ingenjörer, 

ekonomer osv. vars viktigaste tillgång är kunskap. 

 teammedlemmarna kan tillhöra olika organisationer 

Ett exempel på en definition av virtuellt team är Zigurs (2002:340) som beskriver 

ett virtuellt team på följande sätt:  

”a collection of individuals who are geographically and/or 

organizationally or otherwise dispersed and who collaborate via 

communication and information technologies in order to 

accomplish a specific goal”.  

Idag beskrivs virtuella team ofta som ett relativt begrepp där graden av virtualitet 

betraktas utifrån flera dimensioner till exempel geografiskt-, organisatoriskt eller 

tidsmässigt avstånd. (Zigurs 2002, Hertel et al. 2005). 
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I inledningen av denna rapport beskrevs den tekniska utvecklingen av verktyg för 

distanskommunikation som skett över de senaste decennierna och vilka 

möjligheter den bär med sig för arbete i virtuella team Bara de senaste tio-tolv 

åren har det kommit 4-5 “nya” plattformar för digital kommunikation och 

samarbete. Senast Lync som är en del av Office-paketet. I Fig.  1 illustreras 

utvecklingen av verktyg för distanskommunikation. En del av verktygen 

revolutionerade en del av gemene mans kommunikationsvanor som t.ex. Skype 

som snabbt ändrade telefonvanor för riktigt långväga samtal.  

 

Fig.  1  Virtuell kommunikationsteknik utveckling  

Fördelar med spridda grupper 

Virtuellt samarbete och arbete har fördelar både för organisationen och för 

medarbetaren. Franz (2012: 262ff) listar tre fördelar med virtuellt arbete: 

1. Virtuellt arbete kräver inte att organisationen samlokaliserar de som ska 

arbeta tillsammans.  

Morris (2008) skriver att resor är en av de största overhead-kostnaderna i 

internationell affärsverksamhet. Genom ett ökat virtuellt samarbete 

minskar behovet av resor och därmed de kostnader som de för med sig. 

Morris (2008) pekar även på den alltmer utbredda oron över miljön i 

allmänhet och den globala uppvärmningen i synnerhet kommer att ställa 

allt högre krav på hur organisationer gör affärer på den internationella 

arena. Färre resor leder till att organisationens totala miljöpåverkan 

minskar. En del företag har enligt Morris (2008)  redan börjat anpassa sig 

och har egna utsläppsmål som de använder i marknadsföringssyfte.  

2. Ett visst mått av anonymitet som upplevs som en minskad risk för 

värdering av person i samband med exempelvis brainstorming, vilket 

Franz (2012:262) menar ger mer kreativa idéer. 

Anonymiteten är både det virtuella teamets tillgång och dess förbannelse. 

Negativ inverkan av sociala strukturer, exempelvis könsdiskriminering, 

minskar skriver Franz (2012:266). Baksidan med anonymiteten är att det 

är svårare att bygga förtroende och därigenom också att åstadkomma ett 

gott samarbete. Shin (2005) skriver att risken för eskalerade konflikter 

ökar när gruppmedlemmar misstror varandras kompetens och prestation.  

3. Virtuell arbetsmöjlighet ger ökad flexibilitet när livspusslet ska läggas.  

Var och när du jobbar får allt mindre betydelse. Franz (2012:262) skriver 

vidare att arbetet inte avstannar när medlemmar är frånvarande från 

kontoret på grund av att de är på resande fot eller tar hand om sjuka barn. 

En annan fördel för den enskilde är att denne mer sällan behöver lämna sin 

familj.  

Haywood (1998:7) listar fördelar med distribuerade team. Bland annat tar hon upp 

ökad förmåga till återhämtning efter exempelvis en naturkatastrof. En ökad 
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organisatorisk redundans där geografiskt spridda enheter med samma uppdrag kan 

stötta och ta över uppgifter om en av enheterna skulle av någon anledning vara ur 

drift. Ett exempel på det är supportverksamhet som finns tillgänglig dygnet runt 

där teamen lämnar över till nästa vakna team.   

Vilka är utmaningarna med spridda grupper? 

Alla arbetsformer har specifika utmaningar. Kirkman et al. (2002) identifierade 

fem utmaningar för virtuella team.  

1. Bygga förtroende baserat på prestation och precision i det virtuella teamet 

istället för sociala band. 

Resultatet av Kirkman et al.s studie visade att förtroende i virtuella team 

bygger på konsistent och tillförlitligt beteende och tillgänglighet. En 

lärdom som drogs var att för att kunna bygga förtroende i virtuella team 

var det viktigt att teammedlemmarna är snabba att besvara elektronisk 

kommunikation från andra teammedlemmar och att de presterar konsistent 

och håller löften. Genom att sätta upp en gemensam spelregel kring 

besvarande av kommunikation inom teamet och emot kund underlättas 

bygget av förtroende.  

2. Minimera processförluster som uppkommer i den virtuella kontexten. 

I alla processer och arbetssätt uppkommer det effektivitetsförluster, 

processförluster. I den virtuella kontexten är förlusten av det informella 

mötet eller korridorsproblemlösningen en processförlust menar Kirkman et 

al. (2002) men även informationsförluster i kommunikationen kan ses som 

en processförlust. Morris (2008) skriver att det tas för givet att 

medarbetaren kan hantera verktygen som ska användas för virtuellt 

samarbete och att medarbetarna sällan får utbildning i hur de ska använda 

tekniken på ett effektivt sätt.  

3. Skapa en inkluderande och involverande virtuell kontext. 

Att sitta utspridda geografiskt ger minskad känsla av samhörighet och det 

är inte ovanligt att medlemmarna i det virtuella teamet känner sig 

ensamma och isolerade. Enligt Kirkman et al. (2002) uppfattade ledare och 

chefer i anslutning till den virtuella kontexten till en början frånvaron av 

kommunikation som att allt var bra. De insåg senare att förhållandet var 

det motsatta. De virtuella medarbetarna behövde mer frekvent 

kommunikation med chefer eller ledare för att inte känna sig isolerade 

skriver Kirkman et al. (2002). Från sin studie drog de slutsatsen att ledare i 

den virtuella organisationen och dess omgivning spelar en viktig roll när 

det gäller att hålla igång en kontinuerlig kontakt med medarbetare som 

arbetar i den virtuella kontexten.  

4. Välja rätt teammedlemmar som både har kommunikativ och teknisk 

förmåga för att kunna hantera den virtuella arbetsmiljön. 

Den konventionella uppfattningen är enligt Kirkman et al. att det är 

viktigare med den tekniska förmågan än den sociala förmågan när en 

person ska arbeta i virtuella team. Det vill säga att det är viktigare att 

personen är bekväm med datorn och programvarorna denne ska använda 

för att arbeta tillsammans än att personen är bra på det sociala samspelet. 

Resultatet av Kirkman et al.’s studie visade motsatsen. De sociala 

egenskaperna är minst lika viktiga när organisationen ska välja 
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medarbetare till virtuella team som till konventionella samlokaliserade 

team. Morris (2008) går ett steg längre och skriver att medlemmar i 

välfungerande virtuella team är extremt relationsorienterade och satsar på 

att skapa goda relationer med övriga teammedlemmar.  

5. Mäta teammedlemmens prestation, ge feedback och coacha 

teammedlemmen. 

Det är svårt att bedöma, berömma och coacha medarbetare på distans då 

ledaren och medarbetaren aldrig eller sällan möts fysiskt. I Kirkman et al.s 

(2002) studie hade företaget som undersökts satt upp en lång rad mätetal 

och mätte även antal kommunikationsenheter (mail, chatmeddelande, 

telefonsamtal, wikiinlägg etc.) som personalen skickat för att bedöma 

medarbetarens prestation. Tillsammans gav detta en bra bild av hur 

mycket personen faktiskt gjort och inte bara vad hen verkade göra. Det här 

arbetssättet där organisationen loggar antalet kommunikationsenheter kan 

ses som integritetskränkande för den enskilde. Att sätta upp ett sådant 

system kräver både eftertanke och kunskap om de lokala lagar och regler 

som styr arbetsmarknaden i landet.  

Hur får man en spridd grupp att fungera?  

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk, de gäller även ett team. Att 

framgångsrikt arbeta tillsammans i en virtuell kontext ställer krav på både den 

enskilde teammedlemmen och på organisationen i sin helhet.  

Johnson et al. (2001) beskriver en bra virtuell teammedlem som en person med 

stark verbal förmåga som även är en god lyssnare. Till detta kommer även en 

stark förmåga att uttrycka sig i skrift. En annan faktor som påverkar möjligheten 

till att driva framgångsrika virtuella team är organisationskulturen i 

organisationen/organisationerna som samarbetar virtuellt. Johnson et al. (2001) 

menar att en icke hierarkisk organisation som är benägen till anpassning både 

tekniskt och mentalt och följer med i teknikutvecklingen har större chans att 

lyckas.  

Lepsinger et al 2010:15ff jämförde väl fungerande virtuella team med mindre 

välfungerande för att se vad som skiljde dessa åt. De identifierade tre 

nyckelfaktorer: teamsammansättning, ledarskap samt kommunikation och 

utbildning. 

Lepsinger et al.s studie (2010:15f) visade att de välfungerande virtuella teamen i 

stor utsträckning haft samma medlemmar under teamets livslängd. Särskilt viktigt 

var det att hålla teamets kärna av nyckelpersoner intakt. Precis som för 

samlokaliserade team identifierades en tidsfaktor. Team som arbetat ihop längre 

fungerar bättre. Även i virtuella team lär medlemmarna känna varandra och lära 

sig svagheter och styrkor hos sina kollegor skriver Lepsinger et al. (2010:19). En 

annan faktor som skilde de välfungerande mot de mindre väl fungerande virtuella 

teamen var teamens storlek. De välfungerande teamen hade generellt färre 

medlemmar. Lepsinger et al.s (2010:16f) studie visade att 24 % av de 

välfungerande teamen hade 13 medlemmar eller fler. Bland de mindre 

välfungerande teamen hade hela 37 % 13 eller fler medlemmar. Det är helt enkelt 

svårt för team att kommunicera och samarbeta om teamet är större till antalet.  
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Lepsinger et al (2010:17f) skriver vidare att en majoritet av de framgångsrika 

virtuella teamen i studien var monofunktionella (det vill säga teamen innehöll 

bara medlemmar från en funktion till skillnad från tvärfunktionella team som har 

medlemmar från olika funktioner). De menar att det beror på att det dels adderar 

extra komplexitet men framförallt för att det är svårt att hålla teamet ansvariga för 

sitt arbete i teamet när teammedlemmarna har olika ledare och chefer att 

rapportera till. 

Vidare skriver Lepsinger et al. (2010:18f) att det är en fördel om teamets 

medlemmar inte är med i för många team åt gången, speciellt om arbetet i det 

virtuella teamet inte är medarbetarens huvudsakliga arbetsuppgift. 

Lepsinger et al.s  (2010:20) studie visade att de team som möttes fysiskt under de 

första 90 dagarna av samarbetet presterade betydligt bättre än de som inte möttes 

fysiskt alls. Lepsinger et al.s slutsats är att ett fysiskt möte är en investering som 

ofta lönar sig. De skriver att samla teamet för ett fysiskt kick-offmöte för att 

klargöra mål och roller samt lära känna varandra är extremt fördelaktigt för 

teamets prestation. De skriver vidare att ett alternativ till en fysisk kick-off är att 

ha en serie av videomöten och webmöten i syfte att uppnå samma resultat. Även 

Johnson et al. (2001) tar upp vikten av det fysiska mötet i projektets inledning. 

Nardi et al. (2002) menar att fysiskt möte skapar social interaktion. Informanterna 

i deras undersökning vittnade om att dela en "upplevelse" i det fysiska rummet 

som att äta eller dricka tillsammans och att personen "dök upp” var det viktiga i 

mötet. De kallar upplevelsen för "body work" vilket de skriver är direkt kopplat 

till skapandet och upprätthållandet av ett socialt band och det andra, att personen 

”dök upp”, skriver de symboliserar engagemang i det sociala bandet. Det vill säga 

projektledaren skapar ett socialt band med personen och visar att det är viktigt för 

projektledaren. De skriver vidare att äta och dricka tillsammans är ett av de mest 

grundläggande sätten för oss att knyta an till andra. 

Teknik 

Kommunikationstekniken är en förutsättning för att kunna arbeta och samarbeta 

virtuellt.  Tekniken är dock ingen garant för att det virtuella teamet ska fungera 

bra. Tekniken måste användas på ett bra sätt för att det virtuella teamet ska nå sin 

fulla potential. Morris (2008) menar att det finns en risk att vi ser tekniken som en 

ersättning för mänsklig kontakt. Morris menar att vi istället ska se tekniken som 

en förlängning av det mänskliga mötet och inte en ersättning för det. Både 

Johnson et al. (2001) och Morris (2008) skriver att utbildning i hur tekniken ska 

användas är viktigt för det virtuella teamets framgång. Johnson et al. (2001) 

skriver att det vanligaste klagomålet i den virtuella kontexten är att 

kommunikationen fungerar dåligt. Johnson et al. (2001) delar in klagomålen i tre 

kategorier: 1) Projektet är otydligt med vad som förväntas och hur medlemmens 

arbete passar in i projektet.  2) Svårighet att få kontakt med andra i teamet. 3) 

Begränsningar i teknologin exempelvis avkodning av skriven information.    

Att delta och leda ett web- eller videomöte ställer speciella krav på 

teammedlemmen. Morris (2008) skriver att de är få saker som är värre än en 

dåligt planerad och genomförd telekonferens. Han skriver vidare att en viktig 

faktor när mötesledaren planerar en telekonferens är tiden som varje 

mötesdeltagare får till sitt förfogande för att undvika ett scenario där deltagaren 

“bara” lyssnar i 40 min. Att inte vara en aktiv del av mötet gör att deltagaren ofta 
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börjar jobba med annat och tappar koncentrationen på mötet. I Lepsinger et al.s 

(2010:20f) studie hade en majoritet av framgångsrika projektteamen virtuella 

möten varje vecka. Lepsinger et al (2010:21) tar som exempel upp ett team som 

använde sig av ett roterande mötesledarskap och där mötesagendan arbetades fram 

i samarbete mellan mötesledaren och teamet. Där till hade varje möte en 

sekreterare som tog noteringar av beslut och uppgifter och vem som är ansvarig 

för respektive uppgift. I det här teamet uppfattades mötena som effektiva och 

meningsfulla och teamets samtliga medlemmar deltog aktivt och bidrog till idéer 

del.      

De virtuella kommunikationsverktygen delas in i två huvudgrupper av Franz 

(2012:265): synkrona och asynkrona.  Synkron innebär att kommunikationen sker 

samtidigt, det vill säga sändaren och mottagaren kommunicerar samtidigt 

exempelvis via telefon medan asynkron kommunikation inte är samtidig 

exempelvis email. Det synkrona är lämpliga för dialog medan de asynkrona är 

lämpliga för informationsspridning. Franz (2012:265) kategoriserar även 

kommunikationsverktygen efter dess informationsrikedom där det fysiska mötet 

har stor informationsrikedom medan ett emailmeddelande har en liten 

informationsrikedom. Dessa två olika egenskaper gör att olika typer av 

kommunikationsverktyg är mer eller mindre lämpliga för olika informationstyper 

och budskap. Franz (2012:265) rekommenderar fysiska möten i första hand och 

videomöten i andra hand vid hantering av svåra situationer som 

exempelvis konflikter. De väl fungerande teamen i Lepsinger et al.s (2010:22) 

studie använde sig oftare av synkrona kommunikationsmedel medan sämre 

fungerande team oftare förlitade sig på email.  

Ofta förutsätts att teamets medlemmar har de nödvändiga kunskaperna för att 

använda kommunikationstekniken. Johnson et al. (2001) skriver att en 

framgångsfaktor för ett virtuellt team är att teamet får utbildning i hur tekniken 

ska användas på ett effektivt sätt. Även Lepsinger et al.s (2010: 22ff) studie 

visade att utbildning lönar sig och ger mer framgångsrika virtuella team. I denna 

studie svarade 45% att utbildning inom kommunikation var viktigt.   

Ledarskap 

Lepsinger et al. (2010:92ff) listar ett antal egenskaper som skiljer en mindre 

effektiv virtuell ledare från en effektiv virtuell ledare. Följande fem faktorer anses 

vara viktigast: 

 ”the ability to to effectivly handle change” 

Lepsinger et al. (2012:93ff) beskriver att en effektiv ledare i en virtuell 

kontext uttrycker positiv entusiasm för förändringen och identifierar 

nyckelpersoner som viktiga för förändringens genomförande och 

involverar dem i beslut samt försöker arbeta med de medlemmar som 

motsätter sig förändringen. Lepsinger et al. skriver vidare att ledaren skall 

uppmuntra och leda diskussion om vad förändringen kommer innebära för 

ledarens och medarbetarens arbete.  
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 ”the ability to foster an atmosphere of collaboration” 

Lepsinger et al. (2012:96f) beskriver att ledare i en virtuell kontext 

behöver vara medveten om, ha respekt för och erkänna kulturella 

skillnader ur ett kommunikations- och relationsperspektiv. Vidare skriver 

Lepsinger et al. att en bra ledare väljer rätt kommunikationsverktyg för 

respektive teammedlem.   

 ”the ability to communicate team goals and direction” 

Framgångsrika virtuella ledare är enligt Lepsinger et al. (2010:98f) duktiga 

på förmedla det virtuella teamets mål och syfte till dess medlemmar. De 

framgångsrika ledarna håller mål och syfte aktuella genom att med jämna 

mellanrum granska och om det behövs, justera dem. Lepsinger et al. menar 

vidare att väl kommunicerade mål är särskilt viktigt för virtuella team 

eftersom de ger medlemmarna en känsla av mening och minskar risken för 

att de kände sig ensamma och isolerade i sitt arbete.    

 ”strong interpersonal communication skills” 

En risk med virtuellt arbete är att teammedlemmarna känner sig ensamma 

och isolerade. Lepsinger et al. (2010:100f) skriver därför att det är viktigt 

att ledare i virtuella team har goda sociala egensaker. Både formell och 

informell kommunikation behövs för att se till att medlemmarna har 

tillräckligt med information för att inte känna sig isolerade och dessutom 

behålla sitt engagemang.   

 ”the ability to empower team members” 

Att arbeta i en virtuell kontext innebär ofta att du förväntas arbeta 

självständigt. Lepsinger et al. (2010:104ff) skriver att det därför viktigt för 

teamet framgång att ledaren lyckas delegera arbete och beslutsutrymme för 

teammedlemmen.  

2.2 Teambuildning 

Vad är ett team? 

När ordet team eller teambuilding nämns i arbetslivssammanhang går tanken 

gärna till mer eller mindre forcerade aktiviteter som till synes saknar relevans för, 

eller koppling till, den ordinarie verksamheten. Punktinsatser ska på kort tid 

åstadkomma en reell och varaktig förbättring, eller åtminstone förändring, i det 

sätt som gruppen arbetar tillsammans och förhåller sig till varandra. I ett 

vetenskapligt sammanhang är ordet team ett som kan få bära olika betydelse 

beroende på vem som använder det och vad det ska berätta om.  

Levi (2007:xix) skriver att det finns två huvudsakliga källor till information om 

arbete i och med team. Dels har vi den kunskapsmassa som stammar ur forskning 

inom psykologi och samhällsvetenskap, dels det material som samlats när forskare 

inom till exempel ledarskap utformar praktiska råd till organisationer som har valt 

att göra sin verksamhet mer teaminriktad. Dessa två inriktningar följer inte alltid 

varandra åt. Eftersom detta är en studie som riktar in sig på hur ledaren kan 

förhålla sig till begreppet teamkänsla kommer tonvikten att ligga på den senare 

kategorin.  
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Team eller grupp? 

Levi (2007:5) konstaterar att olika teoretiker förhåller sig på olika sätt till 

begreppet team. I den bredaste definitionen är ett team en grupp i en 

arbetskontext. Enligt Sundstrom et al. (2000) finns ingen konsekvent och allmänt 

erkänd distinktion mellan arbetsgrupp och arbetsteam. Termen arbetsgrupp, eller 

“work group” definieras som “en grupp individer, inbördes beroende av varandra 

med ett delat ansvar för specifika resultat i organisationen” och anses utbytbart 

med “work team”. Ett team kan alltså vara en grupp. En grupp är i sin tur något 

annat än en samling människor. En grupp kan beskrivas som en samling individer 

vars bidrag till en process eller en produkt kan presenteras som resultatet av en 

gruppinsats. Medlemmarna i gruppen bedöms och utvärderas dock var för sig. 

(Furst et al. 1999) En grupp har ett syfte eller ett mål och är i någon utsträckning 

beroende av varandra. Medlemmarna ser sig själva, eller ses av utomstående som 

del av ett kollektiv. (Levi 2007:4) 

Definitioner av begreppet team 

Trots att en enhetlig definition av vad som utgör ett team saknas kan det ibland 

finnas en poäng med att definiera ett team som något annat än en grupp. Behovet 

uppkommer när man, så som vi vill göra i den här studien, behöver en mer 

specifik beskrivning än vad grupp kan erbjuda. Forskare har följaktligen valt att 

arbeta med en begreppsvärld där team och grupp beskriver olika beteenden hos 

gruppen i sig och hur medlemmarna interagerar. Definitioner kan också ta sin 

utgångspunkt i olika egenskaper till exempel teamets syfte och sammansättning, 

storlek, eller prestation.  

Katzenbach et al. (1993) beskriver kärnan i företeelsen team som ett gemensamt 

uppdrag eller åtagande som har tydliga prestationsmål knutna till sig. Teamet i sig 

är oftast, men inte nödvändigtvis, en liten grupp människor 2-25 personer. Viktigt 

är dock att medlemmarna har kompetenser som kompletterar varandra. Teamet 

har en gemensam känsla av ansvar för prestationsmålen och håller också varandra 

ansvariga. I Katzenbachs et al.s definition av ett team interagerar teamet direkt 

med varandra. Grupper och team kan i denna definition skiljas åt genom att det 

inte krävs koordination och integration av en grupp för att den ska kunna utföra 

sitt uppdrag. Det gör det däremot av ett team.  

Salas et al. (2005) har efter en omfattande litteraturstudie slutit sig till att ett team 

kan sägas vara två eller flera individer med specifika roller som är beroende av 

varandra, som interagerar dynamiskt och anpassningsbart för att nå gemensamma 

mål som värdesätts av gruppen. Ett team kräver förmågan att interagera och nå 

uppsatta mål genom en gemensam förståelse för teamets resurser och för de 

villkor och begränsningar som styr arbetet.  

Furst (1999) beskriver ett team som en samling individer som interagerar med 

varandra mer intensivt än medlemmar i en grupp gör, som arbetar tillsammans för 

att producera någonting och som utvärderas och som tillsammans hålls ansvariga 

för teamets resultat. Det sistnämnda till skillnad från medlemmarna i en grupp 

som hålls individuellt ansvariga.  

Vi kan konstatera att ett team innehar många egenskaper som de flesta grupper 

besitter. Där finns mål, ömsesidigt beroende, struktur, sociala band och 

sammanhållning. Det som skiljer ett team från en grupp är att dessa egenskaper 
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finns till en högre grad i ett team än i en grupp. Team är supergrupper. (Forsyth 

2014:402) I en översättning från engelskan blir team på svenska lag. Lag är ett 

ord som vi kan förhålla oss till. Olika sporter utövas i lag. Ett lag har en tydlig 

målbild, att komma först eller att göra flest mål. För att nå sitt mål måste laget 

samarbeta. Lagets alla medlemmar har oftast inte samma uppgift eller bidrar med 

samma kunskap men det är viktigt att alla gör sin del för att laget ska nå sitt mål. 

En bostadsrättsförening som har städdag på gården är också en samling människor 

med ett gemensamt mål. De har dock med största sannolikhet inte den utvalda 

samlade kompetensprofil som ett lag har, troligtvis är inte heller 

sammanhållningen, koordinationen eller målbilden lika utvecklade. De kan hellre 

sägas vara en grupp som tillsammans arbetar på samma uppgift. Ordet lag är 

starkt knutet till idrott, men det bär på en innebörd också om det används i en 

arbetskontext.  

Vad är syftet med ett team?  

Vi har konstaterat att det kan vara intressant att skilja team från grupper eftersom 

team till sin natur är ”supergrupper”. Anledningen till att ett team skapas är ofta 

behovet att lösa en komplex uppgift eller hantera olika komplicerade processer 

(Forsyth 2014:402). Hackman (2011:27) varnar för risken att förföras av den 

tänkta potentialen i begreppet team och påpekar att ett team endast ska bildas när 

det finns ett verkligt behov som kan uttalas och konkretiseras. Detsamma kan 

sägas om bildandet av ett projekt varför en teamdiskussion ofta är högst relevant i 

projektsammanhang då en organisation står inför en ny uppgift som inte ryms 

inom ramen för linjeverksamheten. 

Salas et al. (2005) sammanfattar de fördelar som kan komma av att bilda ett team. 

Ett team kan visa större flexibilitet, kreativitet och produktivitet än dess 

medlemmar kan göra var för sig samt bidra med mer innovativa lösningar på 

problem. Ett team kan även lyfta de medlemmar som ingår i det. Katzenbach et al. 

(1993) pekar på att ett väl fungerande team kan vara en bra skola för att utveckla 

de kompetenser som saknas för att uppdraget ska kunna slutföras, Även om dessa 

kompetenser inledningsvis är svagare eller saknas inom gruppen. 

Hur bildas eller stärks ett team? 

Trots att forskningen visar på många potentiella vinster med teamarbete så finns 

det ingen garanti för att en grupp som satts samman med ambitionen att skapa ett 

team fungerar enligt planen. Det finns gott om exempel på dåligt teamarbete. Ett 

team som inte fungerar misslyckas ofta inom precis samma områden som det 

bildats för att excellera på – det kan vara låg produktivitet, missade deadlines och 

undermåliga produkter. En ledare kanske inte själv kan göra ett team effektivt och 

välfungerande. Det går däremot att skapa förutsättningar för ett välfungerande 

team och på så sätt öka sannolikheten för att teamet ska lyckas. (Hackman 2011:5) 

Hackman (2011:149) hävdar att grunden till ett teams prestation kan betraktas 

enligt 60-30-10 regeln. Där kan 60 procent av hur väl ett team till sist lyckas 

varierar beroende på ledarens förarbete, 30 procent av lanseringen av teamet och 

10 procent vad ledaren gör när teamet arbetar på med projektet eller det löpande 

arbetet. Det är naturligtvis ett tillspetsat sätt att säga det på, men det Hackman 

menar är att ledaren har möjlighet att ge teamet goda förutsättningar för att själva 

hantera sina processer och ge varandra stöd under arbetets gång om ledaren ägnar 

stor omsorg åt förarbete och lansering.  
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Gemensamma mentala modeller 

Många forskare pekar ut teamprocesserna som nyckeln till teamets effektivitet. 

Gemensam förståelse av teamets mål och av individuella och gemensamma 

uppgifter kallas ofta för gemensamma mentala modeller. (Salas et al. 2005) 

Människor använder mentala modeller för att kategorisera och organisera 

information om det system de verkar i, miljön i vilken systemet existerar och de 

reaktionsmönster som krävs av systemet i den miljön. I en teamkontext kan det 

översättas till att varje teammedlem har en förståelse för teamets syfte, egenskaper 

och vilka handlingsmönster som krävs av var och en av teammedlemmarna för att 

kunna agera och arbeta mot teamets mål. Teamet har alltså en gemensam 

uppfattning om vad teamet finns till för, vilket som är målet med just den här 

uppgiften, vilka verktyg som teamet har i form av kompetens och tekniska 

resurser för att lösa uppgiften och vad var och en av teammedlemmarna behöver 

göra för att uppgiften ska lösas.  

Om de här mentala modellerna är väl utvecklade på en teamnivå har 

teammedlemmar bättre förutsättningar för att förutse varandras handlingar och 

reaktioner. På så sätt krävs inte lika detaljerad kommunikation och koordination 

under arbetets gång. Gemensamma mentala modeller innebär en förståelse för 

teamets syfte och sammanhang som delas av teammedlemmarna. Den delade 

förståelsen etableras genom att teamet samlar erfarenhet kring hur det kollektiva 

beteendet ter sig i olika situationer. (Zaccaro 2001)  

Kommunikation 

Team som har etablerat gemensamma, eller liknande mentala modeller 

kommunicerar mer effektivt. Om en gemensam förståelse för de mentala 

modellerna saknas, riskerar teamet att röra sig mot olika mål och att inte kunna 

förutse varandras handlingar eller behov. Liknande mentala modeller utgör en 

extra stor tillgång i stressade situationer eftersom kommunikationen då tenderar 

att minska. En delad uppfattning av vad teamet förväntas prestera gör också att 

teamet ställer ömsesidiga krav på varandra och bevakar att de följs. Teamets 

ledare har ett ansvar för att en gemensam mental modell skapas och upprätthålls. I 

praktiken sker detta genom att ledaren etablerar en förståelse för den 

gemensamma målbilden, för teammedlemmarnas respektive roller och för de 

resurser som teamet har att förfoga över.  (Salas et al. 2005) 

Hart et al. (2003) har visat att kommunikationen mellan teammedlemmar som har 

etablerat en god personlig relation i mindre utsträckning faktiskt utgörs av 

personlig information. Den är tvärt om i hög grad uppgiftsorienterad. 

Kommunikation mellan teammedlemmar som känner varandra är mer frekvent, 

men kortare och mer rakt på sak än kommunikation mellan teammedlemmar som 

inte har en personlig relation.  

Detta är också sant på teamnivå där forskning har visat att erfarna team förlitar sig 

mer på implicit kommunikation än oerfarna team. (Salas et al. 2005) Hos Forsyth 

(2014:402) är ett av tecknen på ett fungerande team just den relativa avsaknaden 

av personlig information i kommunikationen inom teamet. Salas et al. (2005) 

visar dock att brist på kommunikation i ett teams uppstartfas kan påverka teamets 

prestation negativt.  
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Förtroende  

För att ett team ska fungera effektivt och inte spendera onödig tid och energi på 

att bevaka varandra och kontrollera att uppgifter utförs fordras ett förtroende i 

gruppen. I en teammiljö handlar ett sådant ömsesidigt förtroende om att 

teammedlemmarna gör de uppgifter som förväntas av dem och att de är 

engagerade i det gemensamma projektet. I en miljö där förtroendet inom teamet 

brister riskeras dels informationsförluster eftersom en teammedlem som inte 

uppfattar att dennes bidrag värderas av medarbetarna blir mindre benägen att dela 

med sig av informationen, dels en miljö där hinder på vägen, som till exempel 

förseningar tenderar att tolkas som ett tecken på bristande ansvar för leveransen 

eller medvetna försök att sabotera. Teamledaren kan underlätta 

förtroendeskapandet genom att etablera gemensamma normer för samarbetet och 

interaktionen till exempel hur informationsutbyte ska ske samt genom att 

uppmuntra en stödjande inställning. (Salas et al. 2005) 

Målarbete  

Katzenbach et al. (1993) fokuserar på att ett väl fungerande team får utrymme att 

själv utveckla och definiera sina arbetsmetoder och sina mål. De beskriver att ett 

team utvecklar en riktning, bygger styrka och gemensamt ansvar för uppgiften 

genom att gemensamt arbeta för att skapa en meningsfull uppgift. Det kan ske 

genom att teamet ställs inför uppgiften att lösa ett problem. Genom att teamet ges 

förhållandevis stort utrymme att forma uppgiftens syfte förankras det som både ett 

personligt åtagande och ett gemensamt åtagande i gruppen. Salas et al. (2005) ger 

också stöd för denna uppfattning. Nästa steg är att konkretisera syftet till konkreta 

och mätbara mål. Genom att tillsammans sätta upp processer och spelregler för 

genomförandet förankras också tidsplaner och rutiner i gruppen. För att teamet 

ska fungera, och ta ansvar för slutresultatet som ett team, är det därför också 

viktigt att alla, bidrar till slutprodukten och att det är tydligt för alla i teamet. 

(Katzenbach et al. 1993) 

Teamets första möte är viktigt. Tonen sätts av auktoritetsfigurer eftersom gruppen 

kommer att vara extra uppmärksam på de signaler som de sänder ut. En 

rekommendation är att teamet ska tillbringa mycket tid tillsammans, inte minst i 

början. Det är viktigt för gruppmedlemmarna att lära känna varandra på ett 

kravlöst sätt, men att tydliga spelregler för samarbetet utvecklas snart. 

(Katzenbach 1993)  

Rubenowitz (2004:58) beskriver sju nivåer av behov enligt Maslows behovsteori. 

Nummer tre är behov av tillgivenhet och samhörighet. Det är ett av människors 

mer grundläggande behov att känna samhörighet och gemenskap med andra.  

Med allt detta sagt finns också forskning som tyder på det motsatta. Ammeter et 

al. (2002) har i en studie konstaterat att teambildningsinsatser uppfattas som 

betydelsefulla av teammedlemmarna när de tillfrågas i en intervjustudie, men när 

undersökningen kvantifierats har ingen signifikant påverkan på teamets 

prestationer visats av något annat än den ledarstil som teamledaren har valt att 

använda sig av.  
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Team i en virtuell kontext 

Som vi har kunnat konstatera bygger många av förutsättningarna för ett väl 

fungerande team på kommunikation inom, och kunskap om, gruppen i sig. Dessa 

fundamentala förutsättningar försvåras avsevärt när ett team inte befinner sig på 

samma geografiska plats. För team som verkar en virtuell miljö är frågan det 

fysiska mötets vara eller inte vara alltså alltid en aktuell diskussionspunkt. Ett 

virtuellt team är ofta skapat för att organisationen kan samla den kompetens som 

krävs till en låg kostnad. Forskning om virtuella team fokuserar också till stor del 

på avståndet, tekniken och hur den används. Kirkman et al. (2004) Har visat att 

virtuella team som sällan möts ansikte mot ansikte kan tendera att bli passiva och i 

hög grad beroende av ledaren för processutveckling och förbättringar – det vill 

säga raka motsatsen till ett väl fungerande team. 

Virtuella team kan vara större och potentiellt ha bredare kunskapsbas än 

samlokaliserade eftersom den geografiska platsen inte utgör ett hinder när teamet 

sätts samman. Trots att ett distribuerat arbetssätt blir allt billigare och tillgängligt 

för allt fler är det inte en universallösning. Virtuellt teamarbete har visat sig ta 

längre tid och innehålla mindre informationsutbyte. Forskning tyder på att 

organisationer som arbetar med virtuella team behöver lägga särskild vikt vid att 

vara tydlig med vilka som ingår i teamet för att göra det möjligt att leda på ett 

strukturerat sätt. Ledaren får också en mer central roll än i samlokaliserade team 

när det gäller att behålla teamets fokus på syfte och slutlig målsättning. Ett 

uppstartsmöte öga mot öga till skillnad från på distans rekommenderas också. 

Hackman 2011:32f)  

Eftersom de fysiska träffpunkterna saknas kan det vara svårt att bygga relationer 

inom en projektgrupp i ett virtuellt team. Relationer som är viktiga för att gruppen 

ska fungera som ett team. Ledare av spridda team kan stödja bildandet av sociala 

band och relationer i gruppen genom att visa engagemang och empati för sina 

teammedlemmar och genom att uppmuntra individens egen utveckling och egna 

uttryck. I ett virtuellt team kan teamledaren bygga och upprätthålla förtroende och 

sammanhållning genom att uppmärksamma gruppmedlemmarnas individuella 

behov och att eftersträva konsensus. Ledaren bör alltså inte enbart fokusera på att 

tydliggöra mål och att hantera annat som är direkt knutet till uppgiften som ska 

genomföras utan också uppmärksamma sociala aktiviteter för att därmed motivera 

teammedlemmarna och bidra till ökat deltagande i effektivt arbete. Den teknik 

som används för att möjliggöra ett virtuellt samarbete bör i så stor utsträckning 

som möjligt stödja bildandet av relationer i gruppen. Exempelvis genom att ge 

utrymme för tonfall och ansiktsuttryck. (Jawadi et al. 2013)  

Hart et al. (2003) har visat att nära relationer mellan medlemmar är viktigt för 

både resultat och i sak och för individens utveckling i virtuella team. Två 

teammedlemmar som har en relation kan samarbeta på ett mer uppgiftsorienterat 

sätt än två medlemmar som har en svagare relation. Större del av interaktionen tas 

då upp av att förmedla åsikter och att reda ut missförstånd istället för att lösa 

uppgiften i fråga. Studien visar att kontakter skapas och relationer byggs upp och 

stärks framför allt genom att teammedlemmarna söker varandras hjälp med 

arbetsrelaterade uppgifter. Teamledaren kan stödja denna process genom att 

uppmuntra medlemmarna att ta hjälp av varandra och genom att skapa strukturer 

som ger anledning att arbeta tillsammans.   
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Teamkänsla 

Uppsatsens tema är team- eller lagkänsla. Vi har etablerat vad ett team är och hur 

det fungerar i en virtuell miljö, men trots det kan några ord behöva sägas om 

begreppet teamkänsla. Visserligen är det ett ofta använt begrepp men det har en 

vaghet över sig. Liksom team har det ingen konsekvent definition. Det engelska 

“team coheision” kan översättas med sammanhållning och har i studier 

representerats av:  

 Styrkan i förhållandet mellan gruppmedlemmarna.  

 Sammanhållning kring uppgifter  

 I vilken utsträckning som teamet uppskattar att arbeta tillsammans. 

(Maznevski et al. 2000)  

En grupp med en hög sammanhållningsnivå identifierar sig med teamet och 

medlemmarna är mer sannolika att både stanna i teamet och arbeta effektivt. (Kuo 

et al. 2009) 

2.3 Teoridiskussion 

De teoretiska perspektiven på hur man skapar en väl fungerande virtuell grupp 

och ett väl fungerande team överlappar lyckligtvis varandra på flera punkter. 

Fokus läggs exempelvis i båda fallen mycket på deltagarna som gärna får vara 

konstant eller i alla fall ha en kärna av nyckelpersoner, eftersom konstruktionen 

bygger på att medlemmarna lär känna varandras styrkor och svagheter. En väl 

fungerande virtuell grupp, precis som ett team består oftast av ett mindre antal 

medlemmar som inte arbetar i för många andra sammanhang parallellt. Det här är 

inte så konstigt eftersom det i båda fallen rör sig om att utveckla grupprocesser. 

När vi senare diskuterar vad som skapar en bra teamkänsla i den virtuella 

projektgruppen är det ofta samtidigt åtgärder som stärker teamet som virtuell 

grupp.  
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3 Metod 

I en samhällsvetenskaplig undersökning finns ett antal olika metoder för 

datainsamling och analys. För det första finns det tre sätt att samla in data; att 

fråga människor; att observera människor; att observera spår av människor. 

Studien kan sedan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. (Esaiasson 

2012:193ff) 

3.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

Kvantitativ forskning har ofta en positivistisk ansats där forskaren utifrån en 

teoretisk ram ställer upp en hypotes och prövar den genom analys av det 

insamlade datat. Genom en stor mängd data vill den kvantitativa forskaren dra 

generaliserande slutsatser utifrån den population som undersöks. (Bryman 

1997:29ff) En kvantitativ metod är exempelvis lämplig när man vill veta hur 

vanlig en företeelse är i ett sammanhang. Kvantitativa metoder bygger på att man 

vet att företeelsen uppträder i kontexten.  

En kvalitativ metod närmar sig sitt forskningsområde mer induktivt och är mer 

lämplig när man vill veta om en företeelse förekommer i kontexten och hur den i 

sådana fall gestaltar sig. En kvalitativ metod fångar upp det oväntade medan en 

kvantitativ metod framförallt mäter det förväntade. Vid en undersökning med 

frågeställning av typen “hur och om” lämpar sig en kvalitativ 

undersökningsmetod.  

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur den virtuella 

projektledaren i praktiken arbetar med sin projektgrupp för att skapa en 

teamkänsla trots att man är utspridda. Varför projektledaren gör det eller varför 

den inte gör det. Om projektledare uppfattar att det finns något att vinna på om 

man gör det. Det vill säga: Hur uppfattar den virtuella projektledaren sin värld 

inom detta specifika område.  

Baserat på detta genomförs undersökningen som ligger till grund för denna 

rapport med en kvalitativ metod. Som Tjora (2012:25f) beskriver styrs många 

forskares metodval av pragmatiska hänsyn. Faktorer som tid, pengar och tillgång 

till respondenter kommer alltid att utgöra ett ramverk som vi måste förhålla oss 

till. Vår frågeställning hade kunnat utforskas vidare genom exempelvis 

observationsstudier där ett antal projektledares praktiska förhållande till 

teamkänsla studeras under en längre period eller genom en intervjuundersökning 

som omfattat både projektledare och projektdeltagare i ett antal projekt. Eftersom 

dessa tillvägagångssätt är förhållandevis resurskrävande och förutsätter stor 

tillgång till studieobjekt gjordes bedömningen att det inte är praktiskt möjligt att 

använda dessa metoder i just den här studien. Valet har istället fallit på en rad 

intervjuer med projektledare som arbetar med distribuerade grupper.  

Eftersom den här undersökningen fokuserar på vilket sätt som projektledare 

arbetar med teamkänsla i sina spridda projektgrupper är en semistrukturerad 

intervju lämplig. En semistrukturerad intervju fokuserar på respondentens 

subjektiva perspektiv. (Tjora 2012:82) Sju teman har identifierats utifrån den 

tidigare forskningen på området. Dessa teman har sammanställts i en 

intervjuguide som behandlas under intervjun. Stort utrymme har lämnats åt 

intervjupersonen att utveckla sitt perspektiv och fokusera på de aspekter av 

teamkänsla i geografiskt spridda grupper som är viktigt i dennes vardag. Att valet 
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fallit på en semistrukturerad- istället för en helt öppen intervju, som också den 

skulle ge oss en insikt i respondentens perspektiv, beror delvis på att vi 

undersöker ett begrepp som inte har en vedertagen definition och vi hade riskerat 

att få vitt skilda svar från våra respondenter. Detta hade försvårat analysen 

avsevärt. En intervjuguide ger också möjlighet att i någon mån styra en intervju 

som kommit in på ett sidospår eller som helt enkelt avstannat. 

3.2 Urval av respondenter 

I de flesta forskningssammanhang vill man generalisera sina resultat till en större 

population. Esaiasson et al. (2012:171) skriver ”Den optimala lösningen på 

problemet med att generalisera sina resultat är förstås att inkludera samtliga 

relevanta analysenheter i sin undersökning.” En så kallad totalundersökning är 

svår och dyr att praktiskt genomföra. Ett alternativ till en totalundersökning är ett 

slumpmässigt delurval. Esaiasson et al. (2012:171) skriver vidare att ett sådant har 

egenskapen att det resulterar i en miniatyrkopia av hela populationen. Denna typ 

av urval brukar användas vid opinionsundersökningar av politiska sympatier. Vid 

kvalitativa underökningar är dock det vanligaste att ett strategiskt urval görs. 

Urvalet baseras då på vilka som man tror kan ge den mest kvalitativa 

informationen, som har störst kunskap, eller som kan uttrycka sig bäst. (Halvorsen 

1992:102) 

Urvalet för den här undersökningen är av bekvämlighets typ. Vi har på olika sätt 

sökt upp projektledare i både offentlig och privat verksamhet i olika branscher 

som har erfarenhet av virtuellt projektarbete. Undersökningen syftar till att ge en 

bred bild av hur projektledare arbetar med teamkänsla i virtuella projekt. Därför 

var ett av urvalskriterierna att projektledarna skulle finnas i olika verksamheter, 

branscher och driva olika typer av projekt. Undersökningens syfte kräver även att 

projektledarna inte är helt nya som virtuella projektledare utan de ska ha hunnit 

skaffa sig en viss uppfattning om vad som fungerar bra och mindre bra.  

Totalt åtta projektledare intervjuades. Projektledarna arbetade inom olika 

branscher, inom både privat och offentlig verksamhet. Av respondenterna var två 

kvinnor och sex män. Ett annat av urvalskriterierna var att respondenterna skulle 

ha en gedigen erfarenhet av att arbeta som projektledare i geografiskt spridda 

grupper. Vi sökte efter projektledare som arbetat på det här sättet i minst två år.  

Respondenternas erfarenhet av virtuellt projektarbete var mellan två och tolv år. 

Projektledarna har arbetat virtuellt i förändringsprojekt, förvaltningsprojekt, 

utvecklingsprojekt, leveransprojekt, uppgraderingsprojekt och reparations och 

modifikationsprojekt. Projekten har haft inslag av organisatoriskt gräns-

överskridande samarbete både mellan olika enheter inom den egna organisationen 

och samarbetspartners utanför organisationen som kunder och leverantörer. En 

översikt av respondenturvalet presenteras i Tabell 1 för detaljer om respektive 

respondent hänvisas läsaren till kapitel 4.1. 

 
Tabell 1Respondenturval översikt 

Respondent Sektor Bransch Generell 

projektmodell 

Projekttyp 

1 Privat Telecom Agil Utveckling och  

underhållsprojekt 

2 Offentlig It Konventionell Förändringsprojekt 
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3 Privat Offshore Konventionell Reparations och 

Modifikationsprojekt 

4 Offentlig Verksamhets- 

stöd 

Konventionell Förvaltningsprojekt 

5 Offentlig It Konventionell Anslutningsprojekt 

6 Privat Säkerhet Konventionell Utvecklingsprojekt 

7 Privat It Agil Uppgraderingsprojekt 

8 Privat Energi Konventionell Implementationsprojekt 

 

Urvalet är ur ett organisations- och projekttypsperspektiv brett, om än en viss 

övervikt mot olika typer av IT-verksamhet.  

3.3 Intervjuguide  

Metodvalet för den här undersökningen är en semistrukturerad intervju som 

genomförs med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden är 

uppbyggd kring ett antal teman som vi identifierat ur teorin och strukturerad enligt 

det mönster som vi vill att intervjun ska anta. Intervjun, och därför också 

intervjuguiden, är indelad i tre huvudsakliga faser (Tjora 2012:86ff): 

1. Uppvärmningsfrågor. Uppvärmningsfrågorna utgörs av frågor med 

konkreta svar som inte kräver så mycket eftertanke av den som intervjuas. 

Frågorna syftar till att respondenten ska få en chans att vänja sig vid 

situationen och till att ge bakgrundsinformation. 

2. Reflexionsfrågor: Dessa frågor är intervjuns huvuddel och det är här som 

vi avhandlar undersökningens teman. Varje tema är förberett med stickord 

och underfrågor för att vid behov uppmuntra eller styra samtalet.  

3. Avrundningsfrågor. Detta avsnitt ska förflytta fokus bort från 

reflexionsdelen av intervjun och lotsar oss ut ur intervjusituationen. Här 

avhandlar vi hur undersökningen går vidare, hur data kommer att 

behandlas och tackar framför allt för respondentens insats. 

Intervjuguidens huvudteman var bakgrundsfrågor, frågor om projektledaren, 

frågor om projekten och frågor om projektgruppen och gruppens struktur. Dessa 

teman kan kategoriseras som uppvärmningsfrågor men med en stigande grad av 

reflexionskrav. Intervjuns huvudfokus lades på reflexionsfrågor på temat 

teamutveckling och lagkänsla. Avslutningsvis ställdes frågan om respondenten 

hade något ytterligare att tilläga varefter information lämnades om hur projektet 

skulle komma att fortskrida.  

Intervjuguiden omarbetades något baserat på erfarenheter av de första tre 

intervjuerna men undersökningens huvudteman förändrades inte. Omarbetningen 

innebar en omstrukturering av den tidigare varianten, med bibehållet innehåll, för 

att den skulle bli lättare att följa för intervjuaren. Ett par punkter som 

intervjupersonerna självmant tagit upp i de inledande intervjuerna lades också till 

för att vi skulle kunna följa upp de trådarna genom också de följande intervjuerna. 

Eftersom vi inte ansett oss kunna förutsätta att lagkänsla är något som alla 

projektledare arbetar med eller fokuserar på, har vi noga påpekat att också tankar 

kring varför det inte är något som man väljer att intressera sig för, är av intresse. 

Genom att göra detta har vi försökt undvika en situation där “rätt svar” i intervjun 

är att arbeta med lagkänsla. Eftersom det rör sig om ett positivt laddat uttryck 
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finns ändå risken ett verkligt tydligt avståndstagande skulle krävas för att 

respondenten skulle välja att gå på den linjen. Vi har försökt moderera den risken 

genom att ställa frågor om hur projektledaren konkret arbetar. 

3.4 Intervjutillfällena 

Undersökningen genomfördes genom åtta intervjuer med projektledare under 

december 2014. Det vanliga tillvägagångssättet vid en samtalsundersökning är att 

respondenten och intervjuaren bokar ett möte och fysiskt träffas. Den här 

undersökningen har dock inte genomförts enbart på detta vis. Detta uppsatsprojekt 

har i sig begränsningar i form av att författarna själva driver uppsatsen som ett 

virtuellt projekt och befinner sig i Östersund respektive Göteborg. Detta påverkar 

hur undersökningen kan genomföras rent praktiskt. Intervjuerna har, åtminstone 

delvis, behövt hållas i ett format där respondenten och intervjuaren/intervjuarna 

har befunnit sig på olika geografiska platser. Under undersökningen har följande 

olika format för intervjuer använts: ett trepartsvideosamtal, ett tvåparts 

videosamtal; två telefonkonferenser med tre deltagare och fyra fysiska möten.   

Den första intervjun genomfördes videomöte och de två efterföljande med hjälp 

av telefonkonferens. Därefter genomfördes fyra samtalsintervjuer på plats i 

Östersund samt en videointervju. Samtalen var mellan 40-60 minuter långa.  

Att genomföra ett samtal med begränsad informationsmängd som det innebär att 

intervjua någon via videolänk eller telefonkonferens är en försvårande 

omständighet och det är en utmaning att få en diskussion och ett samtal och inte 

en monolog eller ett förhör.  

Eftersom undersökningen som ligger till grund till denna rapport gäller 

projektledare och dess team i en virtuell kontext, där telefon/videokonferens, chatt 

och mail är de primära kommunikationsvägarna, kan en virtuell intervjusituation 

öka insikten om hur virtuellt arbete och samspel fungerar i praktiken. 

Intervjupersonerna får också förutsättas vara att befinna sig i en liknande “miljö”.  

En intressant observation i samband med att hålla fysisk intervju jämfört med en 

telefon/video intervju är att bekräftande “Mmm” eller bekräftande förtydligande i 

video/telefonintervjuerna snarare fungerade som ett avbrytande än ett tecken på 

intresse eller bekräftelse. Vid de fysiska intervjuerna däremot kunde intervjuaren 

och respondenten prata i munnen på varandra i flera sekunder utan att samtalet 

bröts. 

Vid de tre första intervjuerna, som genomfördes virtuellt, var båda 

uppsatsförfattarna närvarande. En person var dock utpekad som huvudansvarig för 

intervjun, medan den andra lyssnade. På så vis fick vi möjlighet att tillsammans 

etablera en form och genomföra följande intervjuer på liknande sätt. Eftersom 

intervjuerna genomfördes via videomöte respektive telefonkonferens blir närvaron 

av den tysta parten mindre påtaglig och risken för att intervjupersonen upplever 

sig vara i underläge minskar, något som annars är en risk i liknande situationer. 

(Trost 2010:66f) 

Respondenten har i samtliga fall fått ange miljö eller medium för mötet. De 

fysiska intervjuerna genomfördes i tre fall av fyra på respondentens arbetsplats, i 

ett fall på ett café i Östersund. Vid de fysiska intervjuerna har intervjupersonen 

redan i den inledande kontakten lämnat förslag på plats för mötet.  
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I de fall där intervjun har genomförts över telefon eller video har respondenten 

fått alternativ presenterade för sig för att tydliggöra vilka möjligheter som finns. 

Valmöjligheterna har inkluderat videosamtal över Skype eller Google Hangout, 

telefon, telefonkonferens i en lösning som vi tillhandahållit eller en egen 

telefonlösning.  

I en intervjusituation eftersträvas en ostörd miljö där personen som intervjuas 

känner sig trygg. (Trost 2010:65f) Genom att låta intervjupersonen föreslå den 

fysiska eller virtuella platsen men tillhandahålla alternativa tekniska lösningar för 

ett virtuellt möte har vi försökt ge intervjupersonen möjlighet att välja en lösning 

som den trivs med och känner sig behärska utan att avsäga oss ansvaret för att 

möjligheten för en virtuell intervju ska finnas.  

Vi har i möjligaste mån försökt besöka respondenten den egna miljön. Det gäller 

både virtuellt och fysiskt. 

3.5 Etiska överväganden 

I samband med förfrågan om samtalsintervju informerades respondenten om att 

syftet med undersökningen var en D-uppsats som är den avslutande delen i en 

projektledarutbildning. 

I samband med att intervjun inleddes, fick respondenten frågan om samtalet fick 

spelas in. Samtliga samtalsintervjuer spelades in efter godkännande från 

respondenten. All rådata i form av ljudinspelningar, transkriberingar och 

anteckningar kommer att förstöras 6 månader efter att uppsatsen har godkänts.  

Organisations- och personnamn är redigerade ur transkribering och analys för att 

anonymisera både projektledarna och organisationerna.  

3.6 Analys 

Vi har valt att använda oss av en tematisk analys när vi har behandlat våra data.  

Analysen av den har genomförts i följande steg: 

1. Analysen påbörjas redan när datan transkriberas. Vi har valt att göra en 

fullständig transkribering av våra inspelade intervjuer, med undantag för 

vissa bekräftande småord, hummanden, icke betydelsebärande 

upprepningar och andra verbala ticks. Vi har däremot försökt hålla 

detaljrikedomen i transkriberingen på en lämplig nivå för 

transkriberingens syfte. Vi har exempelvis inte sett det som nödvändigt att 

notera tonfall och dialekt. (Gibbs 2007:14f) 
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2. I nästa steg studerade vi transkriberingarna och identifierade sju 

generaliserande teman. Det fysiska mötet, Gemensamma spelregler, 

Teknik, Relationer, Mål och visioner, Organisation och styrning samt 

Projektgruppens omfattning. Dessa teman baserade sig på de svar som 

respondenternas givit. Projektgruppens omfattning och Tekniska lösningar 

anses som förutsättningar för arbete med teamkänsla. Figuren nedan, Fig.  

2 , visar hur dessa teman är inordnade.  

  

Fig.  2  Analysens identifierade teman 

3. De transkriberade intervjuerna kodades, eller indexerades, i dessa teman 

med hjälp av färgkodning i en webbaserad ordbehandlare. Genom att 

använda oss både av kodning med hjälp av “överstrykningsfärg” och en 

avvikande textfärg har vi kunnat fånga upp passager som kan ha helt eller 

delvis överlappande teman. Under kodningsprocessen uppdaterades 

kodens definition kontinuerligt. Svar av som var av intresse men som inte 

passade in under något tema kategoriserades under övrigt. (Gibbs 

2007:39ff) 

4. Varje kodat tema sammanställdes därefter i ett eget dokument. 

5. Koderna ”organisation och styrning” samt ”Projektgruppens omfattning” 

renodlades genom att vissa avsnitt som inledningsvis kategoriserats under 

dessa sorterades in under bakgrundsinformation.  

6. Utifrån detta gjordes en sammanställning av varje tema per respondent. 

Detta utgör uppsatsens empiridel. 

7. Transkriberingarna kontrollerades på nytt för att kontrollera att inget 

förbisetts 

8. Materialet tolkades tematiskt utifrån vår teoretiska bakgrund. 

3.7 Reliabilitet och validitet 

En undersöknings reliabilitet brukar sägas ligga i att den ska kunna göras om vid 

en annan tidpunkt med samma resultat. Det resultat man har fått ska alltså inte 

influeras av slumpen eller faktorer specifika för just den situationen. Begreppet är 

nära knutet till kvantitativa studier, på mätningar och värden på variabler och 

bygger på en standardiserad situation. En hög reliabilitet är till exempel 

nödvändigt för att testa en uppställd hypotes. (Halvorsen 1992:42) En kvalitativ 

intervju som eftersträvar förståelse för en respondents perspektiv gynnas inte 

nödvändigtvis av en standardiserad situation. Det är inte heller troligt att samma 

respondent kommer att ge exakt samma svar om frågan ställs vid två tillfällen. 

Vad som flyger genom huvudet, ett jobbrelaterat problem som behövts hanteras 
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just innan intervjun eller en allmän arbetsbelastning är alla faktorer som kan 

påverka respondentens svar men som är helt utanför den intervjuandes kontroll. 

(Trost 2010:131) Det finns dock åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en så 

god reliabilitet som möjligt också vid en kvalitativ studie. Genom att ge 

respondenterna samma information om studiens syfte och att använda 

intervjuguiden gav vi alla intervjuer samma förutsättningar. För att säkerställa att 

vi uppfattat respondenten rätt använde vi oss av sammanfattningar och bekräftelse 

från respondenten under löpande intervju. Genom att genomföra de första 

intervjuerna tillsammans och kontinuerligt lyssna av de inspelningar som den 

andra gjorde kunde vi också följa en gemensam intervjustil.  

En studie som visar hög validitet mäter hela det fenomen som det avses mäta och 

inget annat. (Andersen et al. 1994:92) Begreppet validitet kan översättas med 

giltighet för att ge större förståelse för det i en kvalitativ kontext. (Tjora 2012:162) 

Validitetsbegreppet kan delas in i inre och yttre validitet. Där den inre validiteten 

handlar om trovärdighet, den yttre validiteten är överförbarheten.  Reliabiliteten 

om pålitlighet och objektiviteten om bekräftelsebarhet.  (Andersen et al. 1994:92) 

Vår studie handlar om ett förhållandevis oprecist begrepp, teamkänsla eller 

lagkänsla. Vi har valt att hantera det genom att i första hand under intervjun 

försöka utforska vad respondenten lägger i ordet och i andra hand, om intervjun 

avstannar eller respondenten inte förstår att presentera ett antal faktorer som vi, 

med bakgrund i tidigare forskning anser kan sägas ingå i begreppet.  

Eftersom vi har till syfte att undersöka hur projektledare i virtuella team arbetar 

stärks validiteten av att det är just sådana som vi har intervjuat. En risk med den 

här typen av studie är att respondenten ger oss vad som förefaller vara “rätt svar” 

utan att det faktiskt återspeglas när de arbetar i praktiken. Det har vi försökt 

hantera genom att efterfråga konkreta exempel på hur de arbetar med frågan. 
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3.8 Källkritik 

Källorna för denna undersökning är från de senaste tjugo åren bland källorna finns 

både vetenskapliga artiklar, samlingsverk med redaktör och böcker skriva en eller 

ett par författare. Litteraturen var i de flesta fall varit skriven på engelska. 

Aktualiteten hos materialet skall ses ur två perspektiv, mänskligt och tekniskt. Ur 

ett mänskligt perspektiv har vi som ett kollektiv inte utvecklats markant de senaste 

20 åren, vi blir stressade av samma saker, vi reagerar likartat på händelser osv. 

Den tekniska utvecklingen som gör det möjligt för oss har däremot utvecklats från 

att telefonkonferens var dyrt och tillgängligt bara för ett fåtal till att vi nu har 

Skype och Lync direkt i vår mobiltelefon till ingen eller låg kostnad. Vi har idag 

mycket större tillgänglighet till alla typer av elektronisk kommunikationsteknik på 

både gott och ont. 

Även om man ännu inte lyckats enas inom forskningen om en definition av 

virtuellt team är resultaten av många olika studier samstämmiga. I syfte att skaffa 

en bred bild av området har många olika artiklar och böcker studerats och i de 

flesta fall har samma slutsats kunnat styrkas av flera studier.    

Forskningen inom virtuellt samarbete har primärt fokuserat på skillnader mellan 

virtuellt och fysiskt samlokaliserat samarbete. I vissa avseenden kommer det 

virtuella samarbetet alltid vara ett sämre alternativ och att ha just detta fokus ger 

inte ett bidrag till att underlätta vardagen för alla de som av olika anledningar 

måste arbeta virtuellt. På senare år har det kommit en del “how to” artiklar och 

böcker inom virtuellt arbete med mer konkreta tips och tricks men dessa 

innehåller inte alltid den fundamentala förståelse varför en åtgärd fungerar eller 

inte. Att forska specifikt på virtuellt samarbete utan jämförelse med andra typer av 

samarbete skulle i förlängningen kunna bidra till nya insikter inom området och 

förbättra och utveckla virtuellt samarbete till det bättre. 
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4 Empiri 

I inledningen av detta kapitel beskrivs respondenterna och deras projektmiljö på 

en övergripande nivå därefter presenteras resultat från intervjuerna baserat på de 

sju teman som identifierats. I kapitlet refererar vi till respondenterna med 

beteckningen R1, R2 etc. Sist under respektive tema finns en sammanfattning av 

samtliga respondenters svar inom temat. 

4.1 Respondentbeskrivningar 

I detta avsnitt kommer de åtta intervjuade projektledarna att presenteras.  

Respondent 1 

Kvinna som arbetar som projektledare inom främst telecomindustrin. Hon började 

arbeta med spridda team 2002 innan dess arbetade hon med samlokaliserade team. 

Hon har på senare år främst arbetat med ett agilt arbetssätt i mycket stora projekt. 

Projektstrukturen är spridd framför allt eftersom företaget är stort och olika 

interna kompetenser finns på olika geografiska platser.  

Respondent 2 

Man som arbetar som projektledare på konsultbasis dels hos en statlig myndighet 

och dels i en privat koncern. Han har arbetat med distribuerade team sedan 2009 

inom IT-system. De spridda grupper som han arbetar med är spridda eftersom de 

befinner sig i en organisation som tidigare varit självständiga enheter men som 

slagits ihop till en enhet, i stort behållande den ursprungliga geografiska 

placeringen. 

Respondent 3 

Man som arbetar som projektledare i offshoreindustrin. Han har arbetat med 

distribuerade team i ungefär 2,5 år. Han leder reparations-, modifikations-, och 

tillbyggnadsprojekt med tvärfunktionella team på uppdrag av kund. 

Projektgrupperna är spridda dels på grund av att den egna organisationen finns på 

flera platser och dels eftersom projekten genomförs i nära samarbete med kunden, 

vars organisationsstruktur är likartad.  

Respondent 4  

Kvinna som arbetar som projektledare på statlig myndighet där hon leder 

förvaltningsprojekt. Gruppen är geografiskt spridd eftersom den motsvarar 

arbetsgivarens organisation där liknande verksamheter är utplacerade på olika 

platser. Tidigare har hon arbetat inom verkstadsindustrin med 

produktutvecklingsprojekt i både samlokaliserade och distribuerade team. I det 

fallet var projekten också spridda eftersom arbetsgivaren fanns på flera platser. 

Där var dock verksamheterna skilda åt med produktion på en plats och marknad 

på en annan.  

Respondent 5 

Man som arbetar som projektledare på statlig myndighet där han leder korta 

standardiserade projekt där man ansluter kunder till en it-tjänst. Projekten är 

distribuerade mellan kunden, och organisationens olika enheter som ligger 

geografiskt utspridda. Han kan leda 5-6 parallella projekt. Varje projekt omfattar 

omkring 17 veckor. 
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Respondent 6 

Man som arbetar som projektledare på privat företag inom säkerhetsbranschen. 

Han leder tjänste- och produktutvecklingsprojekt i små projektteam om 3-6 

medlemmar spridda i fyra olika europeiska länder. De olika verksamheter som 

finns i projektet finns spridda över dessa länder. Han “head huntar” (väljer ut) sitt 

team ur organisationen.   

Respondent 7 

Man som arbetar som projektledare på privat företag inom it-sektorn. Här leder 

han ett uppgraderingsprojekt. Detta projekt pågår i mer än 2 år och är ett 

samarbetsprojekt mellan projektledarens organisation, dess leverantör och dess 

kund och produktens slutanvändare. Projektgruppen är spridd eftersom de 

organisationer som är involverade finns på flera platser i flera länder. Projektet 

drivs enligt ett agilt arbetssätt med sprintar.   

Respondent 8 

Man som arbetar som projektledare på privat företag som är systemleverantör av 

två debiteringssystem. Han leder oftast olika typer av leveransprojekt vilket han 

har gjort sedan 2001. Projekten är distribuerade mellan projektledarens, kundens 

och leveratörens organisation. Dessa är spridda i framför allt Sverige och 

Danmark.  

4.2 Projektteamets omfattning 

Innan projektledaren kan börja arbeta med lagkänsla behöver projektets team 

definieras. Vilka är med och vilka är inte med? Nedan presenteras 

respondenternas uppfattningar om projektteamets omfattning och organisation. 

Respondent 1 

R1 har fungerat som projektledare för många typer av projektgrupper. Vilka som 

kan anses ingå i teamet varierar från tillfälle till tillfälle. I de agila projekten 

begränsas teamet till den nära samarbetande grupp som finns på samma 

geografiska plats, även om projektet i stort är spritt geografiskt. I andra typer av 

projekt har projektgrupper spänt över både organisatoriska och geografiska 

gränser.  

I de stora projekt som R1 har ansvarat för har det bildats mindre team inom 

projektet. I de fallen har de som finns samlokaliserade bildat en tätare kärna. För 

projektledaren blir det då viktigare att knyta an till nyckelpersoner på varje plats 

eller i varje verksamhet.  

Respondent 2 

R2 har visserligen drivit projekt som är stora både till omfattningen och till 

deltagarantalet, men föredrar att dela upp det stora projektet i många delar, med 

endast två eller tre personer i varje delprojekt. Detta för att behålla fokus och 

spara tid för projektdeltagarna som inte måste hantera överflödig information. Vid 

ett av de större projekten som R2 hänvisar till har projektgruppen bestått av dels 

deltagare från den egna organisationen, dels deltagare från andra delar av samma 

myndighet. I ett annat fall har ett nära samarbete med en underleverantör 

förekommit. 
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Respondent 3 

R3 driver sina projekt i nära samarbete med sin kund. Där finns ett ömsesidigt 

beroende. Vilka som ingår i projektgruppen blir svårt att avgöra både på 

kundsidan generellt eftersom det rör sig om en stor organisation och specifikt i de 

fall projektet kräver deltagare som är offshoreanställlda och arbetar 14 dagar för 

att sedan vara lediga i 4 veckor. Det krävs en samordning både hos kund och 

leverantör för att ett projekt ska kunna fungera som ett team.  

I de fall som projekt drivs med geografiskt spridda grupper är det för att det inte 

går att lösa på ett annat sätt. R3 uppfattar det som mindre effektivt än ett 

samlokaliserat team och tror att om geografiskt spridda grupper började användas 

i för stor utsträckning skulle företaget förlora förtroende hos kunden.  

Respondent 4 

I det projekt som R4 arbetar med idag finns inte ett direkt behov i arbetet för den 

spridda gruppen att samarbeta. Det finns dock ett behov av att etablera en 

backuppkompetens (kompetens redundans) för att organisationen ska bli mindre 

sårbar.  

Tidigare har R4 erfarenhet av ett närmare och mer integrerat samarbete mellan 

olika geografiska platser. Ett samarbete är naturligtvis ett sätt att föra samman en 

grupp och öppna för en dialog. Projektet och projektmedlemmarna tjänar på att ha 

ett kommunikationsutbyte även om inte alla kan bidra med expertkunskaper i alla 

frågor. Genom att kommunicera skapas band inom gruppen och en enskild 

projektmedlem stärks i att vara mindre ensam om sin uppgift. Inte minst när inget 

direkt samarbete krävs. I en sådan situation krävs en medveten ansträngning för 

att skapa dialogen inom gruppen.  

Respondent 5 

De projekt som R5 arbetar med är inbördes mycket lika varandra. Deltagarna 

hämtas i huvudsak inom den egna organisationen men bidrar i projektet med sina 

respektive expertkunskaper. I projektets periferi verkar också ett antal 

leverantörer. Som projektledare ser R5 inte dessa som delar av projektet utan tar 

istället själv på sig ansvaret för de leveranser som dessa bidrar med till projektet. 

Vilka som ingår i projektet är tydligt definierat i projektplanen, men beroende på 

från vilket håll bilden betraktas kan den ändå innehålla olika delar. Det finns en 

projektorganisation på kundsidan som kan ses som en del av projektet om det 

betraktas från ett håll, det finns också leverantörer som kan ses som deltagare om 

projektet ses ur en annan vinkel.  

Ett perspektiv på teamets omfattning kan vara praktiskt och pragmatiskt: 

“På ett sätt så kan man fundera på vilka som är med i projektet och de är de man 

vill ha teamkänsla med. Jag tror att […] man ska ha teamkänsla om man ska ha 

samma slutmål och samma vision.”  

Projektgruppen etableras genom gemensamma strukturer. Gemensam projektplan, 

gemensam aktivitetslista, regelbundna avstämningsmöten där de som är med i 

projektet samlas.  
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Respondent 6 

R6 driver projekt där projektgruppen är liten och tydligt definierad. Företaget 

saknar avancerad projektstruktur. De resurser som krävs under utvecklingsfasen 

inkluderas, däremot inte den testorganisation som krävs innan produkten lanseras. 

Den verksamhet som drivs i projektet kräver ett ganska nära samarbete inom 

gruppen. Gruppen är handplockad av projektledaren och samma människor 

samarbetar ofta med varandra i en rad projekt.  

Respondent 7 

R7 driver ett projekt som i sin helhet är stort när antalet deltagare räknas. 

Företaget arbetar till stor del med IT-lösningar där arbetet kan spåras. I verktyget 

tydliggörs också vilka som ingår i projektgruppen. Projektgruppen spänner över 

flera organisationer, men alla organisationer finns inte med i projektets alla faser. 

Som projektledare ser han att han har ett ansvar för leveransen som helhet. Även 

för de delar som inte organisatoriskt tillhör det företag han arbetar för.  

Respondent 8 

R8 ser helheten som projektgruppen. Han som projektledare, kunden och andra 

leverantörer. Det är viktigt att projektgruppen, och dess respektive kompetenser 

definieras tydligt i projektplanen för att underlätta kontakt under arbetets gång.  

Uttalandet [...] “alla är ju med i projektet. Mer eller mindre då.” Tyder på att R8 

anser att projektgruppen är mer en organisatorisk enhet än en grupp som behöver 

en djupare teamkänsla. 

Sammanfattning 

Respondenterna har inte någon entydig syn på vilka som innefattas av begreppet 

”projektgrupp”. Det vanligaste synsättet är att de individer som arbetar tätast 

tillsammans utgör projektgruppen, men uppfattningen att alla som på något sätt 

arbetar med projektet tillhör projektgruppen finns också representerad. 

Projektgruppen behöver inte vara statisk under ett längre projekt. Några 

respondenter visar på erfarenheten att grupper oftast bildas av de 

projektmedlemmar som är samlokaliserade. Att projektet är geografiskt spritt 

medför alltså en svårighet när det gäller att skapa en projektgrupp av deltagarna. 

Projektledarna kan, genom tekniska hjälpmedel eller projektets organisation själva 

åskådliggöra och styra hur projektgruppen ser ut för projektdeltagarna.  

4.3 Teknik 

Det är i princip omöjligt att prata om distribuerade eller virtuella team utan att 

blanda in teknik. Vilka tekniska lösningar fungerar? Vilka problem som finns 

kopplade till tekniken? Vilka begräsningar och möjligheter ger den? 

Respondent 1  

R1 säger att när hon började arbeta med spridda team var videokonferenser 

ovanligt. Det blev därför mestadels telefonmöten och att projektdeltagarna 

däremellan träffades.    

Hon tar ett mer aktuellt exempel där de har flera agila team som har sin bas på 

olika ställen i världen där de efter varje sprint gemensamt via videokonferens tittar 

på sprintens demos med hjälp av skärmdelning. 
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Respondent 2 

R2 säger att det finns två faktorer som påverkar att man kan jobba distribuerat. 

Dels att tekniken har utvecklats mycket under de senaste åren och dels att man 

helt enkelt jobbar mer elektroniskt och inte med fysiska papper. Utan den tekniska 

plattformen Lync hade man inte kunnat driva projekt på det här sättet menar han.  

I projektet förkommer möten där alla deltagare hör hemma på samma kontor där 

de ändå väljer att sätta sig vid varsin dator för att de då ser samma bild via 

skärmdelning. Projektledaren delar dokument som deltagarna kommenterar.    

Video använder han endast i begränsad omfattning då han inte tycker det tillför 

något. Den höga ljudkvaliteten i Lync är viktig och möjligheten att dela skärm. 

Med den goda ljudkvaliteten kan han ha “one to one”-möten och prata som om de 

satt i samma rum och ha lite känsligare samtal säger projektledaren.  

Lync-formatet lämpar sig inte för stora möten säger R2. Den praktiska gränsen för 

ett diskussionsmöte via Lync är 5-7 personer. En nackdel med elektroniska möten 

är att det är lättare att smita undan i ett elektroniskt möte menar R2.    

Respondent 3 

R3 säger att det går att få det att fungera ganska bra med “split location” framförallt 

tack vare de fina videohjälpmedlen och skärmdelningar. Han använder sig av chatt-

funktionen i Lync där det är lätt att bara slänga i väg en fråga till någon. Video, men 

framför allt möjligheten att dela dokument på skärmen, underlättar samarbetet i 

projektet. Det här med att man ser varandra är viktigast i projektets inledning.  

Han säger att de har jobbat rätt länge med de tekniska hjälpmedlen och att det 

fungerar bättre och bättre. Irritationen blir stor när det inte fungerar och när det 

inte fungerar direkt hamnar man i mentalt underläge. 

Respondent 4 

R4 använder Lync mycket och har ofta Lync-möten. Hon säger att programmet 

kan vara en av de bättre uppfinningarna. Hon tycker det är fantastiskt eftersom de 

kan sitta och dela skärm och skriva i samma fil och arbeta tillsammans. Hon 

försöker därför ha så många möten hon kan via verktyget.   

Respondent 5 

R5 tycker att tekniken att man kan dela dokument och skärm är bra. De använder 

Lync. Projektet använder sig av en sharepointportal för att dela dokument med 

bland annat leverantörer. Han säger att det är väldigt viktigt att de vid ett 

telefonmöte kan dela skärm och att alla på det sättet kan få samma bild framför 

sig. Videokonferens är underlättande för att man ser kroppsspråket men 

telefonkonferens med skärmdelning fungerar också bra.  

Respondent 6 

Under intervjun med R6, som sker via ett videomöte på plattformen Skype, sker 

ett avbrott och efter det säger R6:  

“Nu fick vi i verkligheten känna på hur det är att driva projekt över 

nätet. Det här händer nämligen minst tre gånger under varje 

projektmöte.”  
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Han tycker det är otroligt enerverande att det fungerar dåligt. Det är ett 

stressmoment att lägga 20 min av ett möte till att få tekniken att fungera och att 

deltagarna har dålig koll på sin utrustning.  

Han säger att den nya tekniken är fantastisk men att det är ett praktiskt hinder att 

det inte fungerar hundraprocentigt.  Premiumversionen av programvaran Skype 

som han använder i sina spridda projekt stöder dokumentdelning. 

Respondent 7 

Teamet har en teknisk samarbetsplattform som heter Confluence. Plattformen är 

viktig för drivningen av, och kommunikationen i, projektet. De använder den till 

att följa upp projektet på alla sätt och kommunicera projektets status både inom 

teamet och mot kund.  

R7 säger att det gäller att förstå att det går att göra saker på distans bara man har 

rätt inställning, man förstår varandra, har bra styrning och framförallt bra verktyg 

sinsemellan.  

R7 säger “Många tror ju att det är lösningen till allting, och det kanske det är, jag 

vet inte.” Personer i projektledarens närhet tycker det vore bra att ha videomöten 

eftersom man vid ett online-möte inte vet om deltagarna faktiskt deltar i mötet 

eller om de pratar i telefon eller gör något annat under tiden. 

Respondent 8 

R8 lämnade inga svar inom detta tema. 

Sammanfattning 

Respondenterna är eniga om att de tekniska lösningarna är viktiga. Det är en 

förutsättning för att kunna driva den här typen av projekt. Verktyg för 

direktkommunikation och möjligheten att dela dokument och konkret arbeta 

tillsammans utöver att bara mötas, lyfts fram som stora tillgångar. Att 

teknikmognaden, både teknikens stabilitet och förmågan att använda tekniken, 

inte alltid är så god som den borde vara uppfattas som stora problem av flera av 

våra respondenter.  
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4.4 Mål och visioner 

Hur arbetar projektledaren med mål och visioner i projektet? 

Respondent 1 

R1 arbetar i en organisation där projektets mål utgörs av tydliga och tidsatta 

leveranser till kund. Det innebär att måluppfyllelsen är enkel att mäta. Något ska 

levereras och det ska levereras i rätt tid annars har målet inte uppfyllts. R1 tar upp 

framför allt faktorer som bidrar till att målet förankras i projektgruppen. Den ena 

är att projektledaren bygger upp en relation till projektgruppen som möjliggör att 

målet kan kommuniceras och förankras. Genom att projektledaren och 

projektgruppen har en god relation och projektledaren visar att målet är viktigt 

och är engagerad i dess uppfyllelse blir målet också etablerat hos projektgruppen. 

Den andra faktorn är att målet är tydligt och uppbrutet i delmål och sprintar och 

att graden av måluppfyllelse hela tiden mäts genom exempelvis velocity (hur 

mycket man hunnit klart med i en sprint jämfört med de mål som estimerats) och 

att dessa mätningar kommuniceras till projektgruppen som därigenom tydligt ser 

hur deras prestation påverkar projektet. 

Respondent 2 

R2 har arbetat i projekt där projektets övergripande mål till stor del utvecklas av 

projektledaren i samband med att projektplanen tas fram. Målen beslutas också 

formellt av projektbeställaren. Han påpekar dock vikten av att projektet som 

helhet får möjlighet att bearbeta målen i samband med ett fysiskt möte eftersom 

han har arbetat med stora projektgrupper och han av erfarenhet vet att 

interaktionen i ett virtuellt möte med många deltagare blir begränsad.  

“Hade vi gjort det elektroniskt [gått igenom projektplan och mål] 

så hade vi inte fått alls den mängd återkoppling som vi fick på det 

fysiska mötet.” 

Att bereda tillfälle för projektgruppen att bearbeta visionen och målen är för 

respondenten viktigt verktyg i att förankra dessa, och projektets arbetssätt, hos 

projektdeltagaren. 

Respondent 3 

R3 arbetar med projekt där målet grundas i ett uppdragsdokument där kunden 

beskriver beställningen. Målarbetet börjar redan i arbetet med detta dokument 

både för projektmedlemmarna och för projektledaren. Genom att läsa och 

bearbeta uppdragsdokumentet skapar projektgruppen en bild av vad kunden vill 

ha. Eftersom kunskapen om uppgiften eller leveransen oftast är större hos 

leverantören är också kunden involverad i denna process. Genom att projektmålen 

gemensamt bearbetas tidigt i processen, etableras en samsyn i hela kedjan kring 

vad målet är. Först när alla aspekter av uppdragsdokumentet är klarlagda sätts 

projektplanen som formellt anger mål, tidsplan och leveranser.  

En viktig del i målarbetet i de projekt som R3 driver är att var och en av 

projektdeltagarna ansvarar för sin egen scopebeskrivning. Både att formulera och 

tidsätta den samt att presentera den för kunden.  

Respondent 4 
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R4 arbetar i mångt och mycket med förvaltningsprojekt idag. Ett 

förvaltningsprojekt har inte tydliga externt satta mål. Eftersom mål också kan 

fungera motiverande, skapa ett tydligt syfte med arbetet och bygga en grupp väljer 

hon dock ändå att arbeta aktivt med en målbild för projektdeltagarna. 

“Jag tror att ingenting bygger en grupp så bra som att ha mål att 

jobba emot. Då spelar det ingen roll hur mycket övningar man gör, 

hur mycket man kommunicerar och på vilket sätt. [...] Om alla ser 

sin del i det så tror jag det är det absolut bästa sättet att få en grupp 

att fungera.”  

I hänvisning till tidigare erfarenheter i andra organisationer tar hon upp exempel 

på hur tydliga mål som alla varit med på har gjort en stor och blandad samling 

människor till en väl fungerande grupp.  

R4 upplever att mål som är externt uppsatta och angivna på förhand måste 

bearbetas för att fungera i praktiken. Genom att arbeta med hur resultatet av 

arbetet konkret ser ut när det är färdigt kan R4 förankra personliga målbilder hos 

projektmedlemmarna och visualisera vad varje projektmedlem måste göra för att 

nå dit.  

“Hur ser det ut när det är färdigt? Det är min favoritfråga. Är det ett 

papper, en rapport? Är det en pryl? Har vi sålt den här prylen? Är 

det en lycklig [slutkund] längst ute i [verksamheten]? Att man 

tillsammans bildar en bild och att alla får vara med och diskutera.“ 

Respondent 5 

För R5 är målet nära sammankopplat med projektplanen. En projektledare som 

arbetar med en grupp som den inte alltid har tillgång till behöver vara mycket 

specifik när uppdraget formuleras. En grupp som är samlokaliserad kan i högre 

grad förlita sig på att modifiera beskrivningen och rätta till missförstånd allt 

eftersom projektet löper. I en spridd organisation behöver målet och 

förväntningarna vara tydligare uttalat från början för att projektet ska löpa på och 

planerade leveranser ska falla på plats.  

I ett mer komplext projekt är det inte möjligt att ha hela kravbilden klar för sig 

från början. Det diffusa målet kan hanteras genom att fokusera på att skapa en 

tightare projektgrupp.  

Respondent 6 

R6 ser det som en av projektledarens uppgifter att beskriva målet för 

projektgruppen och förmedla vart projektet är på väg. Det är viktigt att alla arbetar 

mot samma mål. Ett sätt att säkerställa det är att lägga stor emfas vid projektets 

betydelse: 

[...] “man sätter upp målbilder om vad fantastiskt det här projektet 

kommer att bli, och vilken impact det kommer att ha på 

organisationen och vad glada alla ska bli när de får de här grejerna” 

[...] 

Eftersom R6 i sin roll har möjlighet att välja ut sitt projektteam upplever han inte 

det som ett problem att inte alla köper, eller fokuserar på samma mål. Att delta i 
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projektet är något eftersträvansvärt för de som deltar och skulle någon 

projektmedlem inte vara enig i projektets målbild kan den lyftas ut från projektet.  

Respondent 7 

I de projekt som R7 driver är arbetssättet agilt. Det innebär att det i själva 

metoden ligger ett arbete med att bryta ned arbetsmassan till mindre mål både i tid 

och omfattning. Det innebär också att hur projektet ligger till som helhet noga 

mäts och följs upp. Detta kommuniceras kontinuerligt till projektet genom grafer 

och diagram. Det skapar en medvetenhet hos projektmedlemmarna både om 

framgångar och om situationer där projektet måste kraftsamla.  

För R7 finns ett nära samband mellan mål och planering i faser och milstolpar. 

Detta arbete är viktigt för projektet. 

“Man måste veta vart man ska. Så är det bara.” 

Respondent 8 

För R8, som arbetar med införandeprojekt mot kunder, är målsättningen som 

viktigast i projektets slutfas när diverse problem kan äventyra driftsättningen. 

Målsättningen är en driftsättning och den är ett visst datum. Han låter den 

målsättningen styra att aktiviteter, buggar och önskemål överförs till projektets 

restlista om tid för rättning inte finns i projektet och om det går att arbeta runt det 

och ändå ha en fungerande produktion.  

Sammanfattning 

Respondenterna pratar om mål och visioner från två olika synsätt, dels som 

styrning i koppling till projektplanen och dels som målsättning att samlas kring. 

Ett viktigt inslag i målarbetet är att projektets mål, som i många fall är externt 

satta, bearbetas av projektgruppen. Genom att målen bearbetas kan de 

konkretiseras och bli personliga för projektdeltagaren samtidigt som arbetssättet 

förankras. Genom att projektdeltagarna själva får definiera sitt ansvarsområde och 

genom att måluppföljning görs på ett sådant sätt att hur var och ens bidrag 

påverkar resultatet kan mål användas för att motivera i projektarbetet. Flera 

respondenter framhåller att det är projektledarens ansvar att tydliggöra för 

projektgruppen vart projektet är på väg. I ett geografiskt spritt projekt är tydliga 

mål viktigare än i ett samlokaliserat eftersom utrymmet för att på ett organiskt sätt 

modifiera målen längs vägen är mindre.  

4.5 Engagemang 

Vad är det som gör att projektdeltagarna engagerar sig? Vad får dem att satsa det 

lilla extra på de arbetsuppgifter de har i projektet? 

Respondent 1 

De projekt som R1 arbetat med har i många fall varit så stora att det har varit en 

omöjlighet att skaffa sig en relation till alla projektdeltagare. Hon har därför som 

projektledare fått koncentrera sig på att skapa en relation till nyckelpersoner inom 

varje del av projektet, till exempel projektledarteamet. R1 påpekar att det är svårt 

att bygga en relation när gruppen inte träffas fysiskt alls. Det är viktigt för att 

etablera en samsyn och enas om ett mål.  
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I projekt av en mer hanterlig storlek har valet istället fallit på att boka individuella 

möten med var och en av projektdeltagarna för att mötas ansikte mot ansikte, eller 

per telefon eller videokonferens för presentation och för att reda ut vilka 

förväntningar som fanns hos respektive part. Det projektledaren kan göra i en 

sådan situation är att bjuda på sig själv och hoppas att motparten gör samma sak.  
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För att kunna bygga en relation krävs kommunikation, gärna daglig kontakt, både 

för att visa att man finns som projektledare och för att öppna för att kunna vara en 

hjälp och ett stöd. R1 påpekar också att det är möjligt att vara tillgänglig på chatt 

för ett virtuellt team. Som kommunikationsmedel för tvåvägskommunikation är 

chatt att föredra framför mail. Mail kan passa för att sprida information till många 

anser R1. Det är dock viktigt att i ett sådant läge finnas tillgänglig för frågor, och 

att klimatet i projektet öppnar upp för frågor.  

Ett sätt att säkerställa att kommunikationen flyter i projektet är att sätta upp korta 

gemensamma statusmöten, dagligen om så krävs. I ett spritt projekt är det dock 

viktigt att hela tiden söka bekräftelse på att det en part uppfattar att mötet kommit 

överens om stämmer, att följa upp med till exempel mail eller telefonsamtal.  

I ett agilt arbetssätt finns viss intern kommunikation, exempelvis hur projektet 

fortskrider, inbyggd i modellen. Merparten av kommunikationen sker inom 

teamen som i den här organisationen är samlokaliserade. När projekt drivs i 

vattenfallsmodeller över flera geografiska platser ställs större krav på 

projektledaren för att samordna och att se till att de olika delarna av projektet 

samarbetar.  

R1 är av uppfattningen att det inte går att skapa ett team som inte är 

samlokaliserat utan att team i teamen skapas av de som arbetar tillsammans 

fysiskt.   

Respondent 2 

R2 har arbetat med projekt där deltagarna visserligen är geografiskt spridda, men 

organisatorisk samlade. Det innebär att gruppen har ett försprång vad gäller 

relationsskapande. Organisationen som sådan får dock tänka på att inte uttrycka 

sig på ett sätt som cementerar en tendens till klicktänkande. När en ort växer sig 

starkare och mer dominerande blir risken att sådana känslor förstärks. 

Organisationen behöver aktivt arbeta med ett vi-tänkande.  

När en tidigare uppdelad verksamhet slås ihop, som det har gjorts i båda de 

organisationer som R2 hänvisar till, är det en process att börja se den nya enheten 

som sin tillhörighet istället för den gamla. Den privata koncern som R2 har haft 

uppdrag hos borde dock ha en lättare uppgift i sammanhanget eftersom en 

enhetlig koncernledning tydligt kan ge direktiv om samordning. Statliga 

myndigheter saknar i mångt och mycket den tydliga styrningen. Så är däremot 

inte nödvändigtvis fallet eftersom en organisationskultur där lojaliteten framför 

allt ligger på den egna orten också spelar in. Genom att dela upp stora projekt i 

mindre delprojekt anser R2 att kommunikationen inom delprojektet stöds. När ett 

projekt drivs virtuellt finns ett begränsat antal som kan delta aktivt på ett möte. 

Om en grupp blir för stor övergår mötet i en monolog, en radioutsändning, som 

egentligen bara funkar för information. 

Respondent 3 

R3 driver sina projekt i nära samarbete med sin kund. Det är en relation där det är 

viktigt att förtroende etableras. Det sker framför allt genom att projektdeltagarna 

tar stort personligt ansvar för sin leverans och att det kommuniceras till kunden. 

Budskapet är att projektdeltagaren är experten.  
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R3 anser att projektgruppen som helhet, både deltagare och projektledare, ska 

syssla med lagarbete där projektledaren är en i teamet och inte en chef eller 

auktoritär. Han strävar efter ett nära samarbete med bra kommunikation både mot 

kund och internt.  

Kommunikationen mellan projektdeltagare och projektledaren är också 

betydelsefull just eftersom stort ansvar vilar på projektdeltagaren. Projektledaren 

behöver kunna identifiera en medarbetare som kanske inte har den kompetens 

som krävs för att fungera i ett distribuerat team. Om kommunikationen fungerar 

eller inte uppfattas som i hög grad personberoende. De som av någon anledning är 

svåra att arbeta och kommunicera med ansikte mot ansikte kommer att fungera 

ännu sämre i ett virtuellt projekt. Det är dock i hög grad projektledarens ansvar att 

kommunicera med varje person på ett sätt som passar för denne.  

I ett virtuellt projekt finns möjligheten att ha ett möte med deltagare som har 

många olika aktiviteter för sig under mötets gång: 

“Vi har morgonmöten varje morgon och då sitter folk i bilen, de 

åker tåg, de är på hotellrummet, de är överallt och är med i möten.”  

R3 påpekar att den typen av mötesstruktur ställer stora krav på mötesledaren att 

uttrycka sig klart och tydligt och hålla ihop situationen. Kommunikationsarbetet 

kan dock inte enbart vara ensidigt. En svag punkt som R3 har identifierat är 

läsandet av mötesprotokoll. Att sådant som noterats i mötesanteckningar och som 

distribuerats inte har uppmärksammats visar att kommunikation också kräver att 

mottagaren tar till sig och processar informationen. 

Respondent 4 

Genom att skapa relationer inom gruppen och skapa beroenden mellan 

gruppmedlemmarna ser R4 att hon kan få ut mer av sin grupp eftersom människor 

tenderar att prioritera, och lägga mer energi på uppgifter som inte bara berör en 

själv utan också andra.  

Som projektledare i en spridd grupp ser R4 det som kontraproduktivt att se den 

geografiska spridningen som ett problem. Det blir bara ett annat sätt att arbeta på. 

Det finns mängder av fungerande grupper och sociala sammanhang i form av 

Communitys och forum på internet. Det kan dock vara en fråga om teknisk 

mognad hos deltagarna i grupperna.  

För R4 är det viktigt att kommunicera med projektmedlemmarna även om inte ett 

specifikt ärende kräver det. Det är däremot att föredra att projektmedlemmarna 

kommunicerar direkt med varandra istället för genom projektledaren. 

Snabb och kontinuerlig kommunikation gynnar projektet. Genom att 

kommunicera på rätt sätt, till exempel genom att säga “vi” istället för “vi här” och 

“de andra därborta” kan minska effekterna av att gruppen är distribuerad.  

Respondent 5 

R5 leder i sin nuvarande roll många parallella och efter varandra följande liknande 

projekt. Han kan därför se hur relationerna till de individer som brukar delta i 

projekten har utvecklats och att det gynnar arbetet och effektiviteten. När 

deltagarna lär känna varandra som personer och sina roller i organisationen blir 

ansvarsfördelningen mellan projektdeltagarna tydligare. 
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I ett virtuellt projekt krävs större förtroende för att projektmedlemmarna utför de 

uppgifter som de har blivit utpekade att göra eftersom det inte finns samma 

möjlighet för kontinuerlig avstämning. Gemensamma avstämningar och en 

regelbunden mötesstruktur kan däremot bidra till att bygga relationer, förtroende 

och teamkänsla. 

R5 understryker vikten av tydlighet i kommunikationen mellan projektledaren och 

projektdeltagare eller konsulter. Som projektledare tjänar han på att etablera en 

kommunikationskultur där han är tydlig med vad han förväntar sig, men också 

med att han förväntar sig återkoppling om någon inte skulle gå enligt plan och en 

leverans skulle fördröjas.  

När en mer komplex uppgift ska lösas, eller när en rutin ska utmejslas för första 

gången, för att senare återanvändas i andra projekt, krävs mer intensiv 

kommunikation än vid ett projekt som liknar andra tidigare och parallella projekt.  

R5 noterar även att han anpassar sitt sätt att kommunicera beroende på vem han 

kommunicerar med och att denna process naturligtvis blir mer träffsäker när han 

har erfarenhet av att kommunicera med en person.  

Teamkänsla är inte något som R5 arbetar för att skapa. I projektet som helhet 

finns inte heller någon utvecklad teamkänsla. Han kan däremot tänka sig att 

projektet skulle gynnas av ett närmare teamarbete. Inte minst att få en större 

förståelse för hur arbetet organiseras hos de centrala leverantörerna.  

Inom den egna organisation finns däremot en teamkänsla som uppfattas som 

betydelsefull. 

Respondent 6 

Anledningen till att den organisation som R6 tillhör använder sig av distribuerade 

projektgrupper är att företagsstrukturen ser ut som den gör. Utöver möjligheten att 

samla rätt individer till en uppgift finns inga fördelar. Eftersom 

projektmedlemmarna är handplockade och i många fall har arbetat tillsammans 

tidigare brukar dock det röra sig om grupper som fungerar bra tillsammans.  

En viktig grundregel i projekteten som R6 driver är att telefon eller videomöte 

alltid är att föredra framför e-post som kommunikationsform. Projektmedlemmar 

förutsätts ha rätt status på Skype och vara tillgängliga för varandra om de finns 

vid sin arbetsplats. R6 menar att många till viss del svär sig fri från ansvar för att 

driva frågan vidare när e-postmeddelande skickats. Det inverkar negativt på 

projektets effektivitet. En kommunikation direkt mellan projektmedlemmar är 

alltid att föredra framför en kommunikation som går via, eller involverar, 

projektledaren. För att sprida information om hur projektet ligger till är ett bra 

kommunikationsverktyg korta avstämningsmöten, ofta sammankallade med kort 

varsel.  

Respondent 7 

För R7 är det viktigt att som projektledare veta vilka krav han kan ställa på sina 

medarbetare. För att lära sig det krävs en relation, om möjligt ett fysiskt möte. Det 

är också viktigt att skapa en förståelse för kulturella skillnader, både mellan olika 

länder och skillnader i organisationskultur.  
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Öppenhet och transparens är viktiga byggstenar för att bygga förtroende i ett 

distribuerat team. Det är också viktigt med projektdeltagare som känner att de kan 

agera utan att ha en beställning på papper om det är vad projektdeltagaren ser 

behövs.  

Relationen mellan olika teamledare i projektet är viktiga för att samarbetet ska 

fungera.  

R7 tycker att teamkänsla är relevant i distribuerade grupper, inte enbart inom den 

egna organisationen utan kanske speciellt också över gränsen kund/leverantör. För 

att det ska kunna fungera krävs ett förtroende som bygger på stor öppenhet både i 

projektets progress och i den löpande ekonomin. Det gemensamma 

projektverktyget är en viktig resurs för den här öppenheten. Distansarbete bygger 

mycket på förtroende. Kund och leverantör har ett gemensamt projekt där 

organisationerna delar riskerna. 

“När jag berättar om det här projektet för andra har jag en rad om 

att det handlar om “i nöd och lust” [...] Man får försöka lösa det 

tillsammans på något vis.” 

Respondent 8  

R8 fokuserar på relationen mellan kund och leverantör som den viktigaste 

förutsättningen för ett lyckat projekt. Framför allt mellan projektledaren i 

respektive organisation. Det är viktigt att det finns en samsyn kring vad projektet 

omfattar. Det är viktigt att det finns ett samarbete för att tillsammans kunna lösa 

problem som uppstår på vägen istället för att lägga över ansvaret på den andra 

parten. För att en teamkänsla ska uppstå och att kommunikationerna ska kunna 

flyta som de behöver göra krävs det att projektdeltagarna känner varandra. För att 

skapa en trygghet i projektet är det viktigt att projektdeltagarna gör det de har fått 

ansvar att göra och att de, om de inte lyckas fullfölja flaggar för det så tidigt som 

möjligt.  

Sammanfattning 

Öppenhet och transparens är viktiga byggstenar för att skapa förtroende. Det kan 

innefatta exempelvis att projektets omfattning är tydligt definierat och klart för 

alla parter och att projektdeltagarna är tillgängliga för varandra när de finns på 

arbetsplatsen. För några av respondenterna innebär det också att vara tydliga i 

kravställandet och att veta vilka krav som kan ställas på var och en av 

projektdeltagarna. Genom att medvetet tala om ett ”vi” och skapa gemensamma 

aktiviteter och beroenden stärks gruppen och de gemensamma uppgifterna 

prioriteras. 

Flera respondenter påpekar att det är viktigt för projektledaren att skapa goda 

relationer med nyckelpersoner i olika delar av projektet, till exempel team- eller 

delprojektledare. Det gäller framför allt i stora projekt.  

4.6 Det fysiska mötet 

Behöver det virtuella teamet träffas för att fungera? Varför ska man träffas?  

Respondent 1 
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Hur mycket teamen träffas säger R1 ofta är en kostnadsfråga. I många fall finns 

inga pengar för att samla teamet. I dessa fall har hon försökt resa och träffa de 

olika delteamen på plats för att åtminstone hon skulle få en relation.  

Hon tror att det hade varit väldigt bra om man hade haft möjlighet att åtminstone 

samla delteamens ledare allihop vid något tillfälle. Hon säger: “Jag skulle säga 

att du aldrig får till den är teamkänslan om du faktiskt inte möts någon gång.” 

Hon tror att det är svårt att få till den på ett riktigt bra sätt. Du kan bygga en 

relation med respektive person när du möter dem men träffas man inte alls haltar 

ofta samarbetet.   

I en del av de projekt R1 arbetat i har hon inte haft möjlighet att träffa samtliga 

medlemmar hon behövt ha en god relation till men hon har haft en strategi för att 

ändå göra det bästa möjliga av samarbetet. Hon bokar in enskilda möten i första 

hand fysiska och i andra hand ett telefon- eller videomöte för att dels presentera 

sig själv och sina förväntningar på samarbetet och dels för att motparten skulle få 

göra det samma.  

Hennes rekommendation är att om det finns möjlighet att samla teamet bör det 

göras. Gärna både för arbete och för en trevlig aktivitet.  

Respondent 2 

R2 säger att en förutsättning för att man ska kunna använda distribuerade team är 

att man träffas rent fysiskt i början. Han säger att de inte hade kunnat köra 

projektet virtuellt från start utan började alltid med att åka ut och spendera i 

princip en heldag ute hos enheten man skulle börja arbeta emot och lärde känna 

dem. Han poängterar att man dels hade traditionellt möte men att en del av 

processen även var att äta lunch tillsammans. Med denna start lärde man dels 

känna varandra och kunde dessutom tacka för en trevlig lunch vid de inledande 

online-mötena. Under de ca 20 v man jobbade mot enheten var detta inledande 

möte det enda man hade rent fysiskt.  

Han tar ett annat exempel på vad han vill göra vid de här fysiska mötena. Då kan 

man gå igenom mål, mening och gå igenom hela projektplanen. Hade man gjort 

detta elektroniskt tror han inte att han hade fått alls den återkoppling eller 

diskussion som han fick när man nu möttes fysiskt.  

Han har ytterligare ett exempel där man jobbat mot en leverantör till myndigheten 

och han säger: 

 “det märktes väldig skillnad så fort man har haft de där personliga 

träffarna. De är viktiga för att få det att fungera. Annars sitter du ju 

bara och pratar in i en robotlåda med en massa röster. Som inte är 

människor som du känner.”   

Han säger att det fysiska mötet är guld värt för det distribuerade organisationerna 

att fungera.    

Respondent 3 

Det är olika hur mycket man träffas i projektgruppen säger R3. Ibland aldrig, 

ibland åtminstone någon gång i början. Det beror på vilka discipliner man har på 

distans. Är det små enheter räcker det oftast onlinekontakt säger han. Han säger 

att han träffar medlemmarna så mycket att han känner att de har bra kontakt.  
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R3 tycker det är viktigt att man träffas fysiskt i projektgruppen men även att man 

träffar kunden. Han säger att det är förlösande att träffas fysiskt någon gång för att 

man då vågar ta kontakt på ett annat sätt och det blir enklare att ringa eller skicka 

en snabb chattfråga.    

Respondent 4 

Sedan R4 tog över projektet för ett år sedan har projektet träffats i 

projektkontexten tre gånger. De hade bland annat träffats en gång under hösten för 

en teambuildingövning. Däremot säger R4 att de träffas i andra sammanhang som 

avdelningsmöten då alla samlas på huvudkontoret.  

Hon tror att man behöver träffas för att kunna en bilda en grupp men att det inte 

behöver vara särskilt mycket. Hon som projektledare träffar de olika teamdelarna 

av projektet oftare och hon sitter ibland här och ibland där när teamet har sina 

gemensamma Lyncmöten. 

Respondent 5 

R5 beskriver hur han i de inledande anslutningsprojekten, innan man satt upp den 

standardiserade strukturen, pratade både mer i telefon och reste mer för att man 

inte riktigt hade klart för sig hur projektet skulle genomföras. Han tror att en mer 

komplex uppgift kräver mer närhet. Nu brukar projekten inledas med att man åker 

och träffar kunden eftersom det är bra att ses och se vilka man har att jobba med. 

Han tar ett exempel från ett tidigare team där han jobbat med folk i Indien och 

säger att om man inte sett varandra och ingen kan namnen på personerna är det 

svårt att jobba tillsammans. Man anpassar språk och budskap omedvetet när man 

vet vem man jobbar med. Han tycker det är viktigt att käka lunch ihop och träffas. 

Det är därför man har träffats i början, även om det inte har funnits en medveten 

tanke med det säger han. 

Respondent 6 

R6 säger att projektet träffas fysiskt på behovsbasis, vilket blir i snitt på 

månadsbasis. Han säger att det fysiska mötet är viktigt och att man ibland behöver 

träffas. Vilken mötesform man väljer beror lite på mötets karaktär men generellt 

säger han att om mötet har en agenda som kräver en tid på 2 timmar eller mer 

väljer han att träffas fysiskt. Då gör man det oftast till ett heldagsmöte.  

R6 tycker att man gärna kan göra aktiviteter som bygger lagkänslan och samlar 

sitt team till kick-off i inledningen av projekt. Det brukar aldrig vara några 

samarbetssvårigheter efter en kick-off. Tekniken gör att vi slipper tillbringa hela 

veckor på hotellrum och flygplatser vilket gör projektet effektivare men 

underskatta inte det fysiska mötet, “det är jätteviktigt”.  

Respondent 7 

R7 säger att ingen eller få litar på någon man inte träffat. Han tror att det initialt är 

viktigt att träffas. Han har haft hela teamet samlat dels för workshops med kunden 

för att reda ut detaljer men även för att mänskliggöra teamet för att kunna gå in i 

den här ömsesidiga relationen han vill ha mellan olika delar av teamet och 

teammedlemmarna.  

I detta projekt har han inte varit och besökt alla delarna av sitt team vilket han 

tycker är ett misstag. Han säger att det inte får bli för separerat och att det är 
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viktigt att resa och vara på plats. Gärna åt båda hållen om man har möjlighet. 

Anledningen säger han är att man då förstår varandra bättre och kan ställa högre 

krav på varandra eftersom man vet vilka krav man kan ställa.  

I tidigare projekt har han i bland åkt till kunder och samarbetspartners och 

representerat det distribuerade teamet dels för att fånga upp signaler och frågor 

som är svåra att fånga upp på distans men även  

“för att stilla andras oro att vi finns på riktigt".  

Han säger om han skulle ge ett råd gällande att starta upp projekt så är det  

“att inte underskatta behovet av mänskliga möten även om man ska 

jobba på distans”. 

Respondent 8 

R7 tycker att det är viktigt att projektdeltagarna lär känna varandra och säger att han 

inte vill projektleda ett projekt när han inte träffat motparten. Han hävdar att det är 

stor skillnad mellan att sitta och prata i telefon och träffas fysiskt. Han tycker det är 

särskilt viktigt att träffas i projektets inledning och gå igenom det på olika nivåer och 

kanske göra något trevligt tillsammans. Han säger att det ibland är svårt att få till på 

grund av långa avstånd och de kostnader som är förenade med att resa. Han är 

övertygad om att det betalar sig senare för projektet. Han tar som exempel att 

projektdeltagare som träffats i projektets inledning i större utsträckning väljer att 
ringa istället för att maila och att det gör projektet smidigare. 

Sammafattning 

Respondenterna är helt överens om att det fysiska mötet är önskvärt och viktigt 

för det virtuella samarbetet. Respondenterna talar om två delar av det fysiska 

mötet, dels en formell mötes del och dels en informell del. Under den formella 

delen säger respondenterna att de diskuterar samarbetets ramar, planering och 

projektmål. Den informella delen kunde dels vara en lunch mellan två formella 

möten eller en kvällsaktivitet där man helt enkelt lär känna varandra lite bättre.  

Respondenterna upplevde att det fysiska mötet var förlösande och projekt där man 

träffats upplevdes smidigare än projekt där man inte träffats. I dessa projekt 

upplevde respondenterna att det användes telefon och chatt i högre grad än email 

som kontaktväg.  

Det fysiska mötet upplevdes betydelsefullt för att bygga förtroende och för att 

mänskliggöra deltagarna. En respondent svarade under intervjun att han åkt och 

deltagit i möten på plats delvis för att stilla oro om att det distribuerade teamet 

fanns på riktigt. En annan respondent säger sig vägra att projektleda projekt där 

han inte fått möta kunden fysiskt.  
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4.7 Organisation & Styrning 

I detta avsnitt presenteras svar som beskriver hur projektet styrs, drivs, hur det är 

organiserat och hur man följer upp det. 

Respondent 1 

Projektet drivs enligt ett agilt arbetssätt och följs upp enligt de principer som finns 

kopplade till det, som Scrum, Scrum of Scrum etc. Även om projektdeltagare och 

projektledare finns på olika ställen kan man ha korta avstämningsmöten för att 

kolla läget i projektet och förankra prioriteringar  

En av de saker som R1 trycker på är att det är viktigt att hålla ihop team som ska 

jobba med samma saker. Om du delar dem mellan flera platser kommer de att 

vara flera små team som samarbetar.  

Respondent 2 

R2 delar projektet i många små delprojekt för att undvika stora avstämningsmöten 

där deltagarna sitter och lyssnar i två timmar på saker som inte rör dem. 

Projektmedlemmar deltar bara i avstämningar där man är en aktiv mötesdeltagare. 

Varje delprojektteam består av högst fyra medlemmar. Ur ett 

projektstyrningsperspektiv är det inte alls bra om projektledaren blir någon slags 

radioutsändning och informerar utan tvåvägskommunikation.  

Projektledaren jobbar med en tydlig uppgiftsdelegering där en ansvarig för 

respektive aktivitet utpekas med namn och dokumenteras i mötesprotokoll och 

arbetet följs upp på veckobasis.  

Respondent 3 

Projektet byggs utifrån uppdragsdokumentet som projektledaren får av kunden. 

Projektet bearbetar uppdragsdokumentet och omarbetar det tillsammans med 

kunden. Kunden har en tydlig och stel modell för hur projektet ska genomföras 

och vilka godkännanden behövs längs vägen. Den stela strukturen är bra för de 

spridda projekten det håller samman arbetssättet.  

Respondent 4 

R4 menar att det är svårare att få en grupp att fungera i en organisation som är 

präglad av en stark hierarki. Bland annat eftersom att personer högre upp i 

hierarkin är “mer” värda än en person längre ner. På en lägre nivå i hierarkin 

vågar man mer sällan kommunicera vad man rekommenderar för beslut eller tar 

beslut. 

Respondent 5 

Standardiseringen av projekten som R5 arbetar med är långt driven. I varje projekt 

vet man ungefär vad man ska göra och man har en tydlig projektplan och 

aktivitetslista. Man vet också vilka typer av teammedlemmar som ska delta. Ett 

projekt med stark styrning har ett lägre behov av samlokalisering upplever R5.  

Projekten som projektledaren arbetar i parallellt kan ha helt olika medlemmar 

vilken gör att det krävs en tydlig struktur i form av dokument enligt R5. Projektet 

styrs med hjälp av tydligt utpekade ansvariga och uppföljning mot 

minnesanteckningar. Kommunikationen med kunden styrs med regelbundna 

avstämningsmöten på veckobasis. 



 43 

Respondent 6 

Den distribuerade projektorganisationen är ett nödvändigt ont när man behöver 

förankra projektet och utnyttja resurser i fyra länder. Projektledaren upplever att 

det är svårare att upptäcka om delar av projektet fastnat när det drivs i en virtuell 

kontext. Projektet drivs med täta avstämningar, ibland varje dag i intensiva faser 

av projektet. Genom att utnyttja tekniken med delad kalender bokas 20 min till 

exempel in efter lunch för en kort avstämning.  

Respondent 7 

Samarbetsplattformen ger kunden direkt insyn i projektet. Transparensen 

underlättar om det blir problem. Kunden får informationen tidigt och kan vara 

med och lösa problemet och de kommer inte som en chock om det “skiter sig på 

riktigt”. Samarbetsplattformen viktig för det distribuerade samarbetet, både för 

intern kommunikation och kommunikation mot kund. Även om man rent fysiskt 

befinner sig på långt avstånd vet man hur projektet ligger till. Det är ett sätt att 

arbeta tight även som ett distribuerat team. R7 ser det som nödvändigt att man kan 

jobbar tight om man inte ska beställa separata arbetspaket till fast pris.    

R7 menar att en viss respekt för hierarkin krävs, men bara när det behövs för att 

eskalera något eller när man behöver vara tydlig. Det är resultatet på sista raden 

som räknas och all bidrag är viktiga. Det går att göra saker på distans om man har 

rätt inställning, man förstår varandra, om man har bra styrning och framför allt bra 

verktyg sinsemellan. 

Respondent 8 

R8 säger att det är en viktig förutsättning att planera projektets genomförande 

tillsammans med kunden och övriga leverantörer. Ramarna för projektet i form av 

projektplan med milestones etc. ska vara till 80 % klar innan projektet börjar 

genomföras. Uppföljning görs mot plan. Tydliga roller i projektet och i 

projektdelegationen är viktigt.  

Projekterfarna organisationer och individer är lättare att samarbeta med tycker 

R8.  Gemensam styrgrupp för hela projektet inkluderande leverantör, kund och 

tredje part är ofta lyckat.   

Sammanfattning 

Respondenterna säger att styrning och planering är viktigt för distribuerade team. 

En av respondenterna säger att ett projekt med stark styrningen har ett mindre 

behov av samlokalisering. En tydlig struktur underlättar samarbetet menar en 

respondent, det håller ihop arbetssättet.  

Det är svårare att upptäcka om någon del av projektet fastnat när man arbetar 

distribuerat säger en respondent.  Det försöker respondenten avhjälpa med många 

täta avstämningar i projektet. Detta är något flera av respondenterna tillämpar.  

Flera av respondenterna arbetar aktivt med uppföljning tydligt utpekade ansvariga 

och mötesprotokoll.  
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Kundengagemang anses av respondenterna vara viktigt i både planerings och 

genomförandefaserna. En av respondenterna använder sig av en stor 

samarbetsplattform för att både engagera kunden och följa upp projektet. En anna 

av respondenterna säger att det är viktigt att man i inledningen av projektet sätter 

alla roller och gör projektplanen med alla milestones till 80% klar.  

4.8 Gemensamma spelregler 

Under denna rubrik sorteras både uttalade spelregler som projektdeltagarna 

kommit överens om inom teamet eller som projektledaren bestämt och sådana 

spelregler som sätts av projektets arbetssätt in. 

Respondent 1  

R1 minns från ett distribuerat team hon arbetat i att de samlat ihop åtminstone 

delar av teamet för att prata om spelregler och kommit överens om vilka 

hörnstenar som projektet ska ha och hur de vill ha det i projektet.  

Idag upplever R1 att det ovanligt med den typen av diskussioner, hon tror att det 

kan ha med det agila arbetssättet att göra. Att det är de agila teamen som hanterar 

detta. Teamen tittar på sprinten i retrospektiv efter sprinten och analyserar. ”Hur 

har samarbetet fungerat? Vad är jag inte nöjd med? Vad är du inte nöjd med? Vad 

kan vi göra för att förbättra?” R1 tror att det är så spelreglerna sätts idag. 

R1 säger att om du har möjlighet att samla hela det distribuerade teamet ska du 

göra det. Då kan du prata om spelregler. Det funkar inte utan det fysiska mötet 

tycker R1. Hon avslutar ämnet genom att säga  

”Alltså du kan ju sätta spelregler [vid ett virtuellt möte], men det 

blir ju inte samma sak. Alla bidrar inte.”  

Respondent 2 

R2 svarar att de inte diskuterat gemensamma spelregler inom ramen för projekten 

han genomfört för den statliga myndigheten. Han säger sig ta mycket initiativ och 

vara väldigt aktiv inom projektets drivning och uppföljning och han menar att han 

på det sättet sätter en egen standard för hur han förväntar sig att deltagaren uppför 

sig i projektet.  

R2 är väldigt noga med anteckningar och uppföljning från mötena och säger att 

det är en del av hans projektstyrningsstil att peka ut individer som ansvariga för 

aktiviteter. På detta sätt skapar han indirekt en slags projektdisciplin 

Respondent 3 

R3 svarar att det finns många formella regler i organisationen för dokumentation. 

Exempelvis hur de arkiverar filer, så den delen, de rena formaliteterna, säger R3 

är avklarat.  

Däremot diskuterar de inte det sociala spelet och hur de uppför sig mot varandra. 

R3 tycker att det fungerar bra även om det ibland skär sig. De människor han 

jobbar med dagligen är behagliga människor som sällan “drämmer” till. Det är 

värre när projektledarna samlas för att utbyta erfarenheter och försöka samordna 

sig för att arbeta mer lika i alla projekt.  
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Kulturen i organisationen påverkas starkt av organisationens största kund som 

organisationen har samarbetat mycket med de senaste tio åren. R3 upplever att det 

finns förbättringspotential gällande spelregler kring protokolläsande och att ta del 

av annan information som projektledaren skickar ut.  

Respondent 4 

R4 säger att ”det beror lite på” hur stora grupper de är och hur tätt ihop de jobbar. 

Idealt har organisationen tydliga spelregler och att dessa antas gälla även i 

projektet. I en liten grupp där alla har samma bakgrund tror R4 att det kommer av 

sig själv.  

Tidigare har R4 arbetat med internationella grupper och upplever att det i de 

sammanhangen varit viktigare att vara tydlig med sina förväntningar på att hålla 

tider, svara på mail etc. 

R4 säger att det har blivit svårare med spelregler nu när alla har mobiltelefon med 

mailen tillgänglig. Det är svårare att veta om man förväntas svara på helgen eller 

under semestrar. Hon tror att den biten blir viktigare och viktigare att komma 

överens om eftersom folk blir väldigt stressade.      

Respondent 5 

R5 säger att spelregler är absolut är underlättande för samarbetet. Han tar 

exemplet  

“vad innebär det att en aktivitet ska vara klar på torsdag kl 17? 

Innebär det att man kan vara klar på fredag?”  

R5 säger att de i projektet ofta är beroende av varandra när det gäller precision i 

leveranser och att han tycker att projektet  

“vunnit på en sådan spelregel när man gått igenom det i början av 

projektet”. 

Han säger att han kanske har initierat en spelregel vid något tillfälle men att han 

annars försökt få till de senare under projektets gång.  

Respondent 6 

R6 säger att han måste erkänna att han inte aktivt tar upp gemensamma spelregler. 

Han säger som exempel att han tar för givet att om någon har ett skypemöte 

klockan halv åtta, att denne har satt på datorn och pluggat in headsetet innan. Han 

säger att han borde vara tydligare i inledningen av projektet att deltagaren, för 

allas trevnad och mindre irritationsmoment, ska ha kollat sin teknik innan de 

många skype-mötena.  

R6 är tydlig i projektets inledningsfas med sin regel:  

“Vi skriver inte långa mail i det här projektet.”  

Han ber även projektdeltagarna vara tillgängliga på skype när de sitter på sin plats 
och inte är i möte för att bara ska kunna koppla upp och ta en snabb fråga.  
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Respondent 7 

R7 tror att det är viktigt att man är tydlig i början med vilka spelregler som ska 

gälla dels ur ett organisationsperspektiv, kund-leverantörsförhållandet, och dels ur 

ett individperspektiv. Ur organisationsperspektiv är kund-leverantörsförhållandet 

viktigt. Där han säger:  

“vi har ett stort ansvar på oss. Vi har ju krav och förväntningar och 

lever vi inte upp till de förväntningarna kommer vi kanske inte 

sälja så mycket mer till den här kunden” 

Ur individperspektivet säger sig R7 ha tjatat på projektgruppen om att de måste 

rapportera tid varje dag. Han har även kopplat straff eller morot till att uppfylla 

denna regel. Har deltagaren inte rapporterat tid får denne efter en varning inte 

heller prata på det dagliga scrum-mötet.   

Respondent 8 

R8 säger helt kort att: “Det brukar oftast lösa sig själv.” på frågan om 

gemensamma spelregler är något han jobbar med eller om det brukar falla på plats 

av sig själv. Samtidigt pratar R8 mycket om hur inledningen av projektet ska 

genomföras och vad som ska slås fast där. Om samarbetet med kunden som han 

tycker är det viktigaste i ett leveransprojekt. Att deltagarna får tydliga roller och 

att de får till en bra dialog. Han tycker även att leverantören, kunden och övriga 

samarbetsparter ska planera genomförandet tillsammans som kund och leverantör 

och lägga scoopet.  

Sammanfattning 

Respondenterna anser att gemensamma spelregler underlättar samarbetet. Ingen 

av respondenterna pratar om klassiskt arbete med gemensamma spelregler när 

man samlar ihop teamet för en diskussion om vilka spelregler som ska gälla. 

Respondenterna sätter istället upp egna regler för projektteamet exempelvis 

genom hur man följer upp och driver projektet medan andra respondenter har 

uttalade regler. Flera av respondenterna ser man att man kan förbättra detta arbete.  

En respondent påtalar att det är viktigare att vara tydlig med sina förväntningar i 

internationella grupper. Mycket av de som respondenterna tar upp inom ramen för 

gemensamma spelregler hör ihop med tekniken, det handlar om regler kring 

exempelvis email och redovisning i systemet.   

I de projekt som drivs agilt hanteras gemensamma spelregler delvis av det agila 

teamet.  
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5 Analys 

I detta kapitel kommer respondenternas svar analyseras utifrån forskningsfrågan 

samt kopplas samman med den teori som presenterats i kapitel 2. 

Respondenternas svar kommer inte att analyseras enskilt utan svaren kommer att 

ses som ett kollektiv. Analysen baseras på de sju teman som identifierats baserat 

på intervjuguidens team och respondenternas svar. 

5.1 Projektteamets omfattning 

För att svara på forskningsfrågan behöver det på något sätt bestämmas vilka som 

ska omfattas av team- eller lagkänslan beskrivas. Det vill säga vem är med i 

teamet och vem är utanför? I sportsammanhang är det tydligt vem som är med i 

laget och vem som inte är det. Tränarna, spelarna, lagledarna och 

materialförvaltarna tillhör laget men publiken och sponsorerna inte gör det. I 

praktiken: åker du med lagets buss till bortamatchen är du en del av laget.  

I det virtuella projektteamet är det inte alltid tydligt vem som “åker med bussen” 

och vem som bara är “publik eller sponsor”.  

En av respondenterna funderar under intervjun mycket om vem som är med i 

teamet och vem som inte är det.  

“Man blir lite kluven, vad projektet är. När man svänger lite. Vilka 

är det som är med i projektet och vilka är det som inte är med i 

projektet.?[…] Så på sätt så kan man fundera på vilka som är med i 

projektet och det är dem man vill ha teamkänsla med. Jag tror jag 

skulle sikta på att man ska ha teamkänsla om man ska ha samma 

slutmål att man ska ha samma vision. Då är man med i 

projektteamet.” 

En annan respondent tar själv ut sitt projektteam och för honom är det tydligt vem 

som är med och vem som står utanför.  

“I vårt fall så är de ganska små, själva projektgrupperna [...]Den 

består oftast av mellan tre och sex personer. Sedan kan man i 

projektets olika faser blanda in andra resurser. Speciellt kanske när 

det kommer till testfasen. [...] Då behöver man en testgrupp och 

den anser inte jag, i mitt fall i alla fall, tillhöra projektgruppen.” 

För två andra respondenter är alla som deltar i arbetet med projektets leverans en 

del i teamet.  

“För mig är ju hela det här projektet. Jag är ju liksom ansvarig mot 

kunden att det här ska bli bra.” 

“Helheten, är ju projektet. Alla inblandade parter är med i 

projektet. Det är inte bara jag som leverantör och kunden utan vi 

har ju tredjepart som jobbar med andra system och så där. Det här 

med printleverantör, banker, insamlingssystem och sådana där 

saker, alla är ju med i projektet.”  

Respondenternas uppfattning om vem som ingår i projektteamet är att teamet är 

de individer som delar samma slutmål. Att de som gör jobb för projektet men som 

inte behöver veta vilka projektets slutmål är inte är en del av projektteamet. Det är 
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intressant att en av respondenterna i undersökningen känner sig lite kluven om 

vilka som ingår i projektet. Det är tydligt att det virtuella teamet inte har en 

uppenbar gräns. 

I teoriavsnittet beskrevs kärnan i fenomenet team av Katzenbach et al. (1993) som 

ett gemensamt åtagande eller uppdrag med tydliga prestationsmål knutna till sig. 

Teamets medlemmar, vars kompetenser kompletterar varandra, känner 

gemensamt ansvar inför målen och håller varandra ansvariga. Att respondenterna 

ändå landar i att teamet är de som har gemensamt slutmål stämmer väl med vad 

Katzenbach et al. (1993) beskriver som ett team.   

5.2 Teknik 

Tekniska hjälpmedel är naturligtvis centrala i en virtuell projektmiljö. De 

projektledare vi har intervjuat har nästan utan undantag understrukit hur viktiga de 

verktyg som möjliggör vad Franz (2012:265) kallar synkron kommunikation är 

för att projektet ska kunna fungera. 

”Det [projektet] hade vi inte klarat om inte vi hade haft den här 

tekniska plattformen Lync.” 

Synkrona kommunikationsverktyg möjliggör direkt kommunikation, dialog 

mellan projektdeltagarna. Respondenterna framhåller möjligheten att slänga iväg 

ett chattmeddelande, att ha möten och ringa med god ljudkvalitet och inte minst 

att dela dokument och konkret arbeta tillsammans trots skilda geografiska platser. 

Genom att dela dokument, till exempel mötesanteckningar, kan ett möte med 

annars liten informationsmängd berikas. När mötesdeltagaren får något att fästa 

blicken på och engagera sig i blir den aktiveras och får kan lättare hålla sig 

fokuserad. 

Till skillnad från synkrona kommunikationsmedel präglas de asynkrona av att 

sändare och mottagare inte kommunicerar samtidigt. E-post är ett asynkront 

verktyg och lämpar sig därför bäst för informationsspridning något som flera av 

respondenterna i vår undersökning också påpekade. 

”Mail är så otroligt ineffektiv kommunikation. I min värld. Man 

ska sitta och läsa ”vad menar den här egentligen” och så slutar det 

kanske med ”vad menar du egentligen” och då har jag lagt sju 

minuter på att läsa det här mailet, men jag har inte förstått vad den 

personen menar. Och så svarar jag ”vad menar du egentligen” och 

så kommer det ett ännu längre mail tillbaks. Kan man då fråga ”vad 

menar du egentligen” mycket tidigare när man kommunicerar utan 

att någon behöver dra en hel novell så sparar man tid.” 

De Rosa och Lepsinger (2010:22) ger stöd åt den här bilden när de i sin studie 

visade att väl fungerande team använde sig av mer synkron kommunikation än 

sämre fungerande team. Genom att, som en av de projektledare vi intervjuade 

uppmuntra till direkt kommunikation mellan gruppmedlemmarna stödjs alltså 

projektets effektivitet. 

”Vi skriver inte långa mail i det här projektet.” 

”Har ni något som ni behöver ta med någon så ring den personen. 

Eller sätt upp ett skypemöte, eller ring den på Skype. Vi är online 

på dagarna när man sitter på sin plats.” 
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Katzenbach et al. (1993) räknar direkt kommunikation mellan medlemmarna som 

en av grundförutsättningarna för ett väl fungerande team. Som projektledare finns 

det huvudsakligen två saker som denne kan göra på den tekniska sidan för att 

underlätta kommunikation i ett distribuerat team. Det första är att se till att 

projektmedlemmarna har tillgång till den utrustning som krävs, till exempel Lync 

eller Skype och det andra är att utbilda projektmedlemmarna i användandet av 

den. (Johanson et al. 2001) Den välsignelse som tekniken utgör kan, som alla vet, 

snabbt bytas i förbannelse när tekniken inte fungerar eller användarna inte har 

tillräckligt stor kunskap för att få den att fungera optimalt. Tekniska problem 

orsakar irritation, men det kan också drabba balansen i gruppen på ett annat plan. 

”Men det inte är alltid det fungerar smärtfritt och det är väldigt 

irriterande när det inte gör det. Man förlorar ju en massa tid och 

man känner att man redan i är underläge.” 

En vattendelare bland våra respondenter har varit videokonferensens vara eller 

inte vara. Trots att det är ett medium som har relativt stor informationsrikedom 

(Franz 2012:265) finner vissa respondenter att det är överflödigt. 

”Jag kör ju aldrig med kamera när vi har de här statusmötena. Det 

hade vi i början, men det tillför inte något” 

Medan andra upplever sig ha stor nytta av den extra dimensionen. 

”Videokonferens är ju också väldigt underlättande och det är väl 

det här att man ser kroppsspråket, annat än bara talet.” 

I ett väl fungerande team är inte alltid kommunikationen så omfattande mellan 

medlemmarna men för att nå till det stadiet krävs en gemensam förståelse för 

teamets mål och alla medlemmarnas respektive roller och uppgifter. I projektets 

inledningsfas är det alltså extra viktigt att kommunikationen flyter. (Salas et al. 

2005, Forsyth 2014:402) En projektledare som avser att skapa ett team bör alltså 

se till att gruppen har tillgång till bra tekniska lösningar och har kunskapen att 

hantera dessa redan i projektets början. Flera av de projektledare vi intervjuat 

upplevde att tekniken strulade, i allmänhet, eller specifikt att en projektmedlem 

kanske inte ”kan med” en viss lösning. Ett stort ansvar tycks ligga på 

projektdeltagaren att utbilda sig genom att testa sig fram eller att ta kontakt med 

IT-support.  I de fall där projektdeltagaren saknar den tekniska mognaden kan det 

kanske gynna projektet och teamet om projektledaren tillhandahöll mer konkreta 

utbildningsinsatser. 

5.3 Mål och visioner 

Respondenterna i studien diskuterar kring mål i två olika kontexter. Dels i 

kontexten styrning i koppling till projektplanen och dels i kontexten målsättning 

att samlas kring. I det första fallet kan man se det som att man tagit ut “en position 

på kartan” vilken man springer mot och i det andra fallet kan de ses som en bild 

av “semesterparadiset”.  

Respondenterna som uppfattades anse att mål i syfte att samla en grupp runt var 

viktigt sade bland annat: 

“Jag tror att ingenting bygger en grupp så bra som att ha ett mål att 

jobba emot. Då spelar det ingen roll hur många övningar man gör 

eller hur mycket man kommunicera och på vilket sätt. Vet man och 
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kan få med alla på att det är hit vi ska. Alla ser sin del i det så tror 

jag det är det absolut bästa sättet att få en grupp att funka.”[...] “Jag 

tror det viktiga är att man får varje individ att känna och förstå att 

den har en del av det.” 

“Som jag ser det är det en av sakerna som man har på sin agenda 

som projektledare. Att få resurserna att jobba ihop och mot samma 

mål. Försöka att beskriva vart vi ska, försöka få folk att känna att vi 

når mot samma mål.”[...] Ja, om alla spelar mot samma mål så blir 

det ju betydligt enklare.” 

Respondenterna som uppfattades koppla målet till projektets styrning sade: 

“Om man jobbar med spridda projekt då är det viktigaste att man 

får upp en tydlig plan. Vart är målet? Om man börjar med 

uppdragsbeskrivningen: om den behöver vara tydlig när man sitter i 

samma rum och kan styra varann blir den ju oerhört mycket mer 

viktig när man inte ser varandra.” 

“Att ha, veta ungefär mål, vart är det vi är på väg vi har ju tydliga 

milstolpar i det här projektet sen har man faser kanske, [...] men 

planering är sjukt viktigt. Man måste veta var man ska. Så är det 

bara.” 

En av respondenternas svar skulle kunna tolkas både som mål i kontexten styrning 

och mål som i kontexten målsättning: 

“På något sätt, kan du bygga upp relationen och tydliggöra, de är 

det här vi ska emot. Det finns steg på vägen och de ser ut så här 

men det är det här som är slutmålet och att alla ser det tydligt. Vi 

har det tydligt uppe på agendan när vi pratar om olika saker och på 

något sätt har vi någon typ av relation och fler än jag tycker det är 

kul och viktigt. Det är viktigt.” 

En annan aspekt kring mål är förankring av dessa hos den enskilde medlemmen. I 

en av respondenternas projekt bröts projektets mål ner till varje enskild 

projektdeltagare och respondenten sa:  

“Han [projektmedlemmen] ska gå igenom sitt scoop och beskriva 

vad han ska göra. Vi tar ju betalt per timme och då skriver vi ett 

dokument vad vi ska göra på dessa timmar. Och då gäller det ju att 

han kan förklara detta att göra det troligt [för kunden].” 

Ett projekt har ett bestämt och avgränsat mål (Berggren 2001:17). Katzenbach et 

al. (1993) beskriver kärnan i företeelsen team som ett gemensamt uppdrag eller 

åtagande som har tydliga prestationsmål knutna till sig. Både Salas et al. (2005) 

och Zaccaro (2001) beskriver gemensamma mentala modeller som i 

teamkontexten innebär att varje teammedlem förstår teamets syfte och vad som 

krävs av var och en av dess medlemmar för att nå teamets mål. De två mentala 

modellerna som beskrevs i detta avsnitt första stycke beskrivs dels som “ en 

position på kartan” (Katzenbach et al. 1993) och dels som en bild av 

“semesterparadiset” (Salas et al. 2005 och Zaccaro 2001).   
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5.4 Engagemang 

Baserat på respondenternas svar identifieras två viktiga faktorer att arbeta med 

som projektledare för att skapa engagemang i teamet och för projektet. Dessa två 

faktorer är relation och kommunikation, där relationen uppfattas som grunden till 

att kunna bygga engagemang och kommunikation verktyget för att kunna bygga 

relation i projektet. Engagemang är det som gör att medarbetaren är beredd att 

satsa det här lilla extra för projektet. En av respondenterna ger ett exempel från en 

kritisk leverans: 

“Det hängde på att folk gjorde de lilla extra på en fabrik i [...] och 

skeppade iväg grejerna. Jag skapade en bra relation med en person i 

[...] som sen jobbade mot fabriken. Och jag var på fabriken och 

träffa dem. Annars hade de inte lagt ner den tiden.” 

Mänskliga relationer är ett av människans mest grundläggande behov. På 

Maslow’s behovstrappa är steg tre behov av tillgivenhet och samhörighet. 

Människor vill vara en del av en gemenskap och vara betydelsefulla för andra. 

Respondenten ovan förmedlar att fabriksmedarbetarnas insatser för projektet är 

betydelsefulla för projektledaren. Människor är beredda att satsa extra om de 

upplever sig som en del av en gemenskap. Det är en del i varför människor lever i 

familjer, gärna är del i idrottslag och har vänner.   

Vilja att engagera sig i andras väl och ve är beroende av att det finns en relation, 

exempelvis att det är en vän. För att skapa engagemang i projektet behöver 

projektledaren skapa en relation mellan sig och projektdeltagaren. En av 

respondenterna sa följande om hur denne tänker i samlokaliserade respektive 

distribuerade team när det gäller att skapa engagemang:  

“Det är inte skillnad i att du måste bygga en relation på något sätt. 

[...] Grunden är att bygga relation, men det är klart att är du inte på 

plats så får du använda telefon, och idag videokonferens.” 

Relation 

Ovan beskrevs människors grundläggande behov av att tillhöra något större, en 

gemenskap. Projektledare och ledare i allmänhet kan markera med bland annat sitt 

språkbruk vilka som ingår i gemenskapen genom att aktivt välja att säga “vi” i sin 

kommunikation för att skapa en inkluderande atmosfär där medarbetaren känner 

sig som en del i teamet, en respondent säger:  

”Man måste aktivt säga vi. Inte säga ni i [där] och vi i [här]. Utan 

man måste säga vi om allihopa.” 

I det distribuerade teamets natur ligger att medarbetaren antingen sitter ensam 

eller har få kollegor att arbeta med på plats. Många upplever det som ensamt 

skriver Kirkman et al. (2002). Personens grundläggande behov av tillhörighet och 

gemenskap är otillfredsställt. En av respondenterna säger:  

“[...], jag pratar väldigt mycket med dem. Jag ringer till dem varje 

vecka även om jag inte har något ärende så ser jag till att pratat 

med alla varje vecka.“ 
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Exemplet ovan är ett sätt för projektledaren att säkerställa att medarbetaren inte 

känner sig ensam och isolerad. Kirkman et al. (2002) lägger ett stort ansvar på 

projektledare i den virtuella kontexten att hålla kontakt och bryta isolering.  

Normalt när en medarbetare vill diskutera en fråga med en kollega besöker man 

denne vid dess arbetsplats. I ett virtuellt team är det svårt att kila över till någons 

skrivbord för en diskussion om uppgiften men tillgänglighet är en 

grundförutsättning för samarbete. Två respondenter säger: 

“Vi har även chatten. Att vara tillgänglig på chatten kan vara en 

viktig grej.“ 

“Vi är online på dagarna när man sitter på sin plats. Så där ber jag 

alla att vara tillgängliga så det är väl en typ av spelregel.“ 

Projektledaren och projektdeltagarna kan vara tillgängliga för varandra genom att 

vara uppkopplade i ett chatt-system. Att vara online där är samma sak som att 

projektmedlemmen sitter vid skrivbordet och inte gömmer sig från övriga på 

toaletten. Tillgänglighetens baksida är stressen som många upplever kopplat till 

ständig tillgänglighet via olika kommunikationsmedel.  

Allt samarbete är beroende av förtroende. I en samlokaliserad kontext bygger 

förtroende främst på sociala band medan det i den virtuella kontexten måste 

byggas på prestation och precision. (Kirkman et al. 2002). Respondenten 

beskriver förtroende och därefter vad denne uppfattar som viktigt för just 

förtroende:  

“Ja, det [en förtroendefråga] är det verkligen. När du säger namnet 

förtroende så är det en sak som har otroligt mycket med 

distansarbete att göra för att man måste bygga upp just det 

förtroendet. Ingen, eller få, litar på någon man inte träffat.” 

“[...]Men då måste man ju ha nått till den här nivån att han förstår 

att de här tre är duktiga personer, de är dedikerade. [...] Men det är 

klart det är många... det är ju rykte, tidigare leveranser, det är ju 

mycket det de handlar om.” 

Det lättaste sättet att inleda en relation med någon är helt enkelt att träffas rent 

fysiskt. Nardi et al.l (2002) skriver bland annat att ett av de mest grundläggande 

sätten att känna samhörighet är att äta tillsammans. I den virtuella världen 

däremot kräver inledandet av en relation något annat. I team där avstånden är 

långa och möjligheterna att resa inte finns behöver projektledare använda andra 

metoder för att visa intresse för en relation och inleda den samma. En av 

respondenterna i den här undersökningen beskriver sitt arbetssätt när det inte var 

möjligt att träffas fysiskt: 

“Det jag gjorde var att jag bokade in enskilda möten med dem jag 

kunde träffa ansikte mot ansikte. Där jag presenterade mig och de 

fick presentera sig och de kunde ta upp vilka förväntningar de hade 

på mig och jag på dem. Och så gjorde jag likadant med de som satt 

på andra ställen fast via telefon eller videokonferens.”  
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Vid ett sådant här möte kan ömsesidiga förväntningar delas och projektledaren 

visar engagemang och intresse för relationen genom att avsätta tid för denna typ 

av möte.   



 54 

Kommunikation 

En annan sak som är viktig vid samarbete, skapande av engagemang och 

relationer är kommunikation och att projektledaren väljer “rätt” 

kommunikationsmedium för den information eller dialog denne vill utbyta, 

korthet asynkrona medium för information och synkrona medium för diskussion. 

(Franz 2012). Flera av respondenterna har tillgång till video men det är ändå 

vanligast att de kör sina möten med ljud och skärmdelning. Följande sa två av 

respondenterna:  

“Det här man ser varann är viktigast i början men har man hållt på 

ett tag så är det ju inte så himla noga egentligen. Vi sitter ju stilla 

mest ändå.”  

“Det [dela skärm/dokument] är ett väldigt viktigt verktyg när man 

går igenom möten för att skapa samma bild.” 

Att se samma sak, och kunna diskutera det direkt är en styrka med tekniken. En av 

respondenterna i undersökningen vittnade om att de ibland trots att de kunde 

träffas fysiskt valde att ha ett lync-möte med delad skärm med argumentet att då 

får vi alla samma bild. 

En annan synpunkt på val av kommunikationsmedium var att: 

“Mail är så otroligt ineffektiv kommunikation. I min värld.“ 

Mail anses ofta vara ett snabbt kommunikationsmedium men det enda som skiljer 

mellan ett mail och ett vanligt brev är att transporten går fortare. Det tar lika lång 

tid att skriva, läsa och tolka som ett vanligt brev. En intressant observation i 

sammanhanget eftersom ingen eller endast ett fåtal skulle skicka brev med 

internposten när avsändaren vill ha ett snabbt svar.  

Det virtuella mötesformatet där deltagarna antingen ringer in via datorn eller via 

en videolänk har precis som fysiska möten praktiska begräsningar. Det fysiska 

rummet rymmer kanske tio medan online-formatet har en praktisk gräns för när 

man kan ha ett diskussionsmöte på 5-7 personer säger en respondent i 

undersökningen. En annan respondent säger att det är viktigt att den som är 

mötesledare är van vid formatet:  

“Det gäller att mötesledare är vana med den här typen av möten 

och uttrycker sig klart och håller ihop det, så går det.”  

På väg ut från det fysiska mötet diskuterar mötesdeltagarna ofta mötet och vad 

man kommit överens om där inne för att bekräfta det eller förstå det bättre. Ett 

virtuellt möte kräver ofta uppföljande mail om att “ de här bestämde vi”. Inte 

minst av den anledningen att du kan befinna dig var som helst exempelvis i bilen 

utan möjlighet att anteckna vid mötet.  

Flera av respondenter är överens om att kommunikation i teamet inte ska gå via 

projektledaren: 

“Man får nästan straff om man lägger cc till mig på saker som jag 

inte behöver. Kort och gott.“ 
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Respondenterna tyckte det var ineffektivt att kommunicera via tredje part. Kanske 

är det även är en konsekvens av dagens informationsflod som vi behöver begränsa 

på något sätt. 

I kapitlet om virtuella team presenteras fem utmaningar som Kirkman et al. 

(2002) identifierade för distribuerat samarbete. Bygga förtroende; Minimera 

processförluster; Skapa inkluderande miljö; Rätt medlemmar; Mäta 

teammedlemmarnas prestation. Av dessa är det fyra som de allra flesta 

projektledare har möjlighet att påverka även om vi i denna studie hade en 

projektledare som kunde välja sitt team.  

Baserat på de svar som respondenterna har lämnat kan man dra slutsatsen att de 

gör aktiva insatser inom alla dessa fyra områden. De skapar en involverande 

kontext genom att aktivt säga ”vi” om hela det distribuerade teamet. De 

minimerar processföruster genom att välja rätt kommunikationsmedium och 

skapar en miljö där informationen inte tar omvägar. De jobbar med att bygga 

förtroende genom att vara tydliga med vad som förväntas och litar på att teamet 

gör det. De som ingen av respondenterna egentligen direkt pratat om är 

återkoppling. Men återkoppling finns dels i det agila arbetssättet för de projekt 

som använder det men även i de ofta återkommande korta avstämningsmötena 

som samtliga respondenter pratar om.  

5.5 Det fysiska mötet 

Samtliga respondenter i undersökningen talar om det fysiska mötet i positiva 

ordalag och menar att det är viktigt för dem. Inledningsvis var motiven bakom 

varför det var viktigt aningen diffusa men i takt med att antalet svar i 

undersökningen ökade och de tidiga svaren analyserats igen framkommer 

gemensamma drag bland svaren.  

Hur stor möjlighet projektledarna har att samla sitt team beror på hur stora 

avstånd projekten är spridda över, men framför på de kostnader som är förenat 

med att resa. En respondent säger: 

“Alltså resa är ju ett alternativ men ofta väldigt kostsamt och inte så 

populärt bland högre [chefer]“ 

En annan respondent kopplar resandet till ekonomi på ett annat sätt.  

“Och som det ser ut nu så kanske det blir en [...] leverans då kommer jag se till 

att vara mer på plats så den här distribuerade teamdelen, det får inte vara för 

mycket separerat utan jag tror att det jätteviktigt att faktiskt resa också. Vara på 

plats, åt bägge håll om ekonomin tillåter och avstånden inte är för stora.”  

En av de fördelar som organisationer ser med virtuellt arbete är minskade 

kostnader för resande säger Morris (2008) därför är det logiskt att högre chefer är 

mycket restriktiva att låta de distribuerade teamet att resa. Att vara restriktiv med 

reskassan påverkar det virtuella teamets prestationsförmåga negativt. Bland annat 

Lepsingers et al. har påvisat att team som inte träffas i inledningen av projektet 

presterar sämre än de som gör det.  

Respondenterna talar i undersökningen om två delar av det fysiska mötet, dels en 

formell del och dels en informell del. Där den formella delen är ett vanligt möte 

där man exempelvis diskuterar projektplaner.  
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Om den formella delen säger respondenterna bland annat: 

“Jag tycker ju att speciellt när man sitter på geografiskt olika 

platser som vi ofta gör så tycker jag att det är viktigt att man har en 

aktivitet i början av projektet då vi alla samlas och går igenom hela 

projektet på olika nivåer.“ 

“Då hade vi en sammandragning där vi gick igenom mål och 

mening masserade alla diskussioner. Det var väldigt nyttigt. Vi 

gick ju som igenom hela projektplanen då i det fysiska mötet och 

hade vi gjort det elektroniskt så hade vi ju inte fått alls den mängd 

återkoppling vi fick när vi gjorde det fysiskt på plats.“ 

Lepsinger et al.s (2010) och Johnson et al. (2001) är överens om att det är en 

fördel för de distribuerade teamen att träffas fysiskt, att de team som träffas 

presterar bättre än de som inte gör det. Respondenterna ser den formella delen av 

det fysiska mötet som en arena för att diskutera detaljer kring mål, syfte och 

projektplan. Det fysiska mötet inbjuder till mer djupgående diskussioner och ger 

mer plats för återkoppling och förståelse.   

Respondenternas beskrivning av den informella delen handlar mycket om att äta, 

äta lunch tillsammans under ett heldagsmöte eller en gemensam middag. I många 

fall pratar man också om en gemensam aktivitet som exempelvis att laga mat 

tillsammans.  

Om den informella delen säger respondenterna: 

“då var vi där så hade vi ett vanligt traditionellt möte där vi gick 

igenom saker och ting käkade lunch ihop och då kunde man ju 

surra på ett annat sätt och så körde vi en eftermiddag på plats också 

och då var vi liksom då kände vi varann och det märktes ju direkt 

när man började med de här online-mötena då att man tackade för 

senast.” 

Nardi et al. förklarar det med att människor vid det fysiska mötet allra helst om 

det fysiska mötet innehåller en ”bryta bröd” tillsammansdel. Vi skapar ett socialt 

band och visar att vi är intresserade av det samma. Den informella delen av mötet 

har en viktig funktion. De visar att vi vill bygga en relation och vi känner 

samhörighet när vi delar en måltid tillsammans.  

Det fysiska mötet upplevs även ge effekter efteråt för projektet av respondenterna. 

De beskriver effekterna: 

“Men även att man träffar sin kund mer än på videomöten så att 

man vågar ta kontakt och lära känna personen lite bättre i den stora 

hemska [...]organisationen. Det är jätteviktigt. Det är förlösande.” 

“Bara en sådan här sak att man av vana så mailar man alltid 

varandra och så kommer det inget svar på det och så mailar man 

och sådär kan man hålla på. Istället för att man tar telefonen och 

ringer till den personen.”  

“[...]efter det så känner alla varandra och det brukar inte vara några 

samarbetssvårigheter efter det.” 
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“[...] men sedan träffades vi fysiskt tror jag en gång i halvåret. Och 

det var ju då för att liksom det märktes väldig skillnad så fort man 

har haft de där personliga träffarna. De är viktiga för att få det att 

fungera. Annars sitter du ju bara och pratar in i en robotlåda med en 

massa röster. Som inte är människor som du känner.” 

“Vi har ju haft de här [...]teamet här ett flertal tillfällen, dels för att 

vi kör workshops med kunden för att reda ut många saker som man 

gör bäst på plats men det är också ett sätt att mänskliggöra oss [...]” 

Respondenterna vittnar här om att de upplever att projekten flyter smidigare efter 

de fysiska mötena. I praktiken är de som respondenterna upplever en effekt av att 

projektdeltagarna väljer mer synkrona kommunikationsmedel efter att man träffats 

fysiskt. Projektet och dess deltagare väntar inte på att individ A ska få svar på sitt 

mail till individ B. 

Både teorin och respondenterna är både överens och övertygade. Det är viktigt 

med det fysiska mötet för det virtuella teamet. Det är vid det vi inleder relationen, 

börjar bygga vårt förtroendekapital och visar vårt intresse för relationen. Att den 

informella delen där deltagarna exempelvis äter lunch tillsammans är viktig finns 

det vetenskaplig grund för enligt Nardi et al. (2001). Människor är inte alls 

högteknologiska och vi uppskattar gemenskap. I brist på det fysiska mötet får vi 

på annat sätt visa tydligt intresse för att bygga en relation. 

5.6 Organisation och Styrning 

En projektledare har möjlighet att påverka mycket vad gäller organisation och 

styrning av de projekt som han eller hon driver, men naturligtvis inte allt. 

Förutsättningar som ofta är givna är den omgivande organisationens struktur och i 

vilken projektmodell som projektet ska drivas. Projektledaren kan däremot ofta 

påverka hur projektet organiseras, vilken mötesstruktur som ska råda och vilka 

roller som teammedlemmarna ska ha. 

Respondenterna har alla tryckt på hur väsentligt det är med avstämningsmöten för 

att skapa en teamkänsla i en virtuell miljö. Flera av projekten arbetar med agila 

metoder och har mycket av sin mötesstruktur invävd i modellen, medan andra 

projektledare anpassar mötesfrekvensen efter projektets olika faser. Något som 

återkommer är korta avstämningsmöten. 

”Korta avstämnings- statusmöten för att få reda på hur är läget, är 

vi överens om att det är det här som har högst prio, hur går det med 

det och så vidare.” 

”Nej men jag lägger en 20 minuter och så bara kallar in och så tar 

vi en kort status. Vart är alla? Är det någon som har kört fast? 

Behöver vi snacka ihop oss om något. Sedan så fortsätter man.” 

Genom att hålla kontinuerliga avstämningsmöten uppfyller projektledarna 

behovet som identifierats av Kirkman et al. (2002) som finns hos medarbetare i 

virtuella team att ha en mer frekvent kommunikation med ledaren än vad som 

skulle ha krävts i ett samlokaliserat projekt. 
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Projektledaren kan även ha möjlighet att styra hur projektet byggs upp 

organisatoriskt. När en av våra respondenter ansvarade för ett projekt med ett 

mycket stort antal deltagare valde han att dela upp det i en stor mängd delprojekt. 

Att dela upp en större grupp i mindre delar kan bidra till förutsättningarna för att 

team kan bildas. Inte i projektet som helhet, men i de mindre konstellationerna. 

Många av forskarna inom området, till exempel Katzenbach (1993), menar att ett 

team består av en mindre grupp människor. Det förhållandet blir ännu mer 

utpräglat i en virtuell miljö eftersom det antal som kan delta aktivt i ett virtuellt 

möte är lägre än det antal som kan delta aktivt i ett fysiskt möte. 

”När kan det bli en diskussion? Jag tror att gränsen, det vet i 

sjutton, om inte den är så låg så att den är kanske vid sex, fem, sex, 

sju personer max där går gränsen. […] sedan kan det ju vara så att 

man har kanske tre eller fyra personer som är väldigt aktiva och 

pratar och sedan är det kanske tre eller fyra personer som bara 

lyssnar, så är det ju alltid.” 

Att tre eller fyra bara lyssnar som vår respondent säger är ett större problem i 

exempelvis ett telefonmöte där informationsmängden är liten eftersom det är 

svårare att hålla koncentrationen som i ett telefonmöte där mötesdeltagaren inte 

själv är aktiv. (Lepsinger et al. 2010:20f) En risk med ett sådant arbetssätt är att de 

fördelar som kan komma av ett tvärfunktionellt team där teammedlemmar kan 

bidra med nya perspektiv i områden som ligger utanför deras expertis går 

förlorade. 

Respondenterna pekar på att det behövs en tydlig struktur i ett virtuellt projekt.  

“Det finns en standard vi kör projekten efter. Vi vet att ett 

anslutningsprojekt ska ta 17 veckor att köra. Och vi vet ungefär vad 

vi ska göra. Vi har en tydlig aktivitetslista och projektplan och vi 

vet vilka typer av projektmedlemmar det ska vara.” 

“Nu är jag väldigt inne på den här modellen som är väldigt 

strukturerad med fina steg [...] det ju bra när vi är på olika ställen 

och det är bra att vi har samma på regelverk att stödja oss på. Det 

måste ju vara en fördel så man inte tycker si och så och gör som 

man tycker för mycket för då kan det bli en salig röra.” 

“Förstå att det går att göra saker på distans om man har rätt 

inställning, man förstår varandra, om man har bra styrning och 

framför allt bra verktyg sinsemellan.” 

“Att man får tydliga roller kan man säga. Projektledare, motpart 

hos kunden som också är projektledare och det inte alltid givet att 

de är så heller. Men det är jätteviktigt att man har en motpart och 

att man också får till en bra dialog helt enkelt.[...] Nej men det 

handlar om att ha tydliga roller. I många fall kan det vara en ganska 

svår bit.” 

Här är praktiken och teorin samstämmiga. Strävan efter tydliga strukturer visar på 

ett behov av att tydliggöra teamets inbördes roller och vilka resurser som teamet 

har att förfoga över. För att ett virtuellt team ska lyckas beskriver bland andra 

Lepsinger et al. (2010:104) att projektledaren måste lyckas delegera 

beslutsutrymme för teammedlemmen. En tydlig struktur, med tydligt utpekade 
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roller, kan vid första anblicken tyckas rigid, med den bidrar också med ett 

ramverk som, om det är rätt konstruerat visar projektdeltagarna vilket 

handlingsutrymme som finns och inom vilket område de kan agera självständigt.  

En annan organisatorisk aspekt av projektet är vilka som ska delta i det. Den 

projektledare som har möjlighet att välja sina resurser har en diger flora av 

forskning kring vilka personlighetstyper och kompetenser som bör väljas ut för att 

arbeta i ett virtuellt team att välja bland i forskningen. Det är dock oftast inte 

verkligheten för en projektledare. Endast en av våra respondenter har möjligheten 

att själv välja sina resurser, vilket ofta resulterar i att samma människor väljs ut 

baserat på vilka som av erfarenhet har något att tillföra och kan bidra i projektet. 

En annan av de respondenter vi intervjuade har i sin organisation försökt 

samordna så att samma resurser arbetar tillsammans i flera projekt. Forskningen 

stödjer tanken om att hålla samman samma människor i ett virtuellt team. 

Lepsinger et al. (2010:15f) har kunnat visa att väl fungerande virtuella team har 

haft samma medlemmar under teamets hela livstid. Ett team kan applicera den 

förståelse de har för varandra och hur de fungerar ihop på nya situationer. 

(Katzenbach 1993) 

5.7 Gemensamma Spelregler 

En gemensam nämnare för flera av respondenterna när frågan om gemensamma 

spelregler fördes på tal var en reaktion som påminner om den som man får om 

man frågar individerna i en grupp om de använder tandtråd. Många är överens om 

att det är mycket nyttigt och bra på alla sätt och vis och att det är något som de 

verkligen borde ägna tid åt, inte minst i början av ett projekt så att samarbetet 

faller på plats och flyter smärtfritt. Kirkman et al. (2002), identifierar 

gemensamma spelregler kring exempelvis besvarande av kommunikation inom 

teamet som en viktig faktor för att förtroende ska byggas i ett virtuellt team. Trots 

det landar flera av våra respondenters svar i att det trots allt inte görs. En av 

orsakerna tycks vara att exempelvis logistiken kring elektronisk kommunikation 

är självklara för projektledaren själv. 

”Man tar det liksom som någon slags förutsättning att har man ett 

skypemöte kl. halv åtta har satt man faktiskt satt på datorn och 

pluggat in sitt headset, och inte sitter och fibblar med någon 

kamera som ligger i någon skrivbordslåda.” 

Ett annat, men närbesläktat, skäl att projektledaren upplever sig skriva sina 

projektmedlemmar på näsan. 

”Den här är den del av projektlederiet som jag alltid tyckt vara lite 

krystad. Nu ska vi tillsammans bestämma hur vi ska behandla 

varandra. Jag tycker det är svårt. Det är svårt att inte känna sig lite 

fånig när man gör det tycker jag.” 

I en kontext där de yttre omständigheterna anger att det inte borde finnas en 

förståelse för hur samarbetet ska flyta, som exempelvis vid ett internationellt 

projekt, finns dock en annan motivation att ta upp frågan. 

”När jag har jobbat med internationella grupper tidigare har det 

varit viktigt att jag påpekat att hålla tider grejer, svara på mail 

prylar att jag förväntar mig att får man ett mail så svarar man på 
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det. […] Jag tror att det är viktigt att man jobbar med det på ett 

tidigt stadium i de fallen man kan.” 
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Det tyder på att gemensamma spelregler i många fall är något som inte aktivt 

uttalas när det inte finns ett uttryckligt behov av att ämnet behandlas. En 

projektledare sade att samarbetet i en liten grupp med liknande bakgrund kommer 

det av sig själv, men att i stora grupper med blandad bakgrund måste ha mer 

explicita resonemang kring frågan. Kommunikation som inte flyter eller slarv med 

tider och leveranser kanske inte omedelbart utlöser en kris i projektet, men det kan 

enligt Salas et al. (2005) med tiden växa till ett förtroendeproblem i teamet. 

Gemensamma spelregler är något som vissa av respondenterna vill definiera 

tillsammans med gruppen om ämnet ska tas upp. Det ska inte vara ett utifrån 

påtvingat fastslående att ”så här jobbar vi”. I en virtuell projektmiljö leder detta 

till att frågan ofta faller eftersom projektledaren gör bedömningen att det krävs ett 

fysiskt möte för att alla ska kunna bidra till processen och fysiska möten ofta är 

bortprioriterade av kostnadsskäl. 

Hos vissa projektledare finns en grundläggande ram för gemensamma spelregler i 

projektmodellen eller organisationsformen, som styr projektet. Agila projekt har 

exempelvis en struktur av löpande återkoppling kring vad som fungerar och inte 

fungerar. En av de faktorer som Katzenbach et al. (1993) tar upp som central för 

just ett team, till skillnad från en grupp, är teamet självt aktivt sätter upp ramarna 

för vilka förutsättningar som det ska arbeta under. En tydlig yttre struktur, som ett 

Agilt arbetssätt, kan alltså utgöra grund att stå på för ett teamarbete.   

Andra projektledare drar i den andra riktningen och sätter standarden för hur 

spelreglerna ser ut genom sitt eget agerande och genom att genast säga ifrån när 

en gräns korsas. 

”Jag vill inte säga dominerande, men jag tar väldigt mycket 

initiativ och är väldigt aktiv i hur vi jobbar i uppföljningen i 

projektsammanhangen. Jag sätter ju liksom en egen standard.” 
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6 Diskussion 

Projektledarna i den här studien arbetar med lagkänsla även om åtgärderna inte 

alltid genomförs med det medvetna syftet. De genomför aktiviteter och använder 

arbetssätt som underlättar samarbete över avstånd och bygger lagkänsla 

långsiktigt. De hjälper deltagarna att skapa förtroende för varandra inom 

projektteamet och skapar delaktighet genom transparens och tillgänglighet. Det 

finns dock alltid en risk för att det bildas subgrupper av människor som jobbar 

nära geografiskt eller arbetsmässigt speciellt om projekten är stora och eller 

geografiskt utspridda.  

Ett team är per definition en avgränsad grupp med ett gemensamt ansvar för en 

uppgift. Ett team är en supergrupp som är allt som en grupp är - men mer. Mer 

samspelt, kompletterar varandra bättre och kommunicerar mer obehindrat. En 

teamkänsla ska skildra det förhållandet och göra det till något som är personligen 

meningsfullt för teamets ingående delar. Eftersom ett team bedöms efter sin 

kollektiva insats är teamkänsla en förutsättning för att en gruppmedlem inte helt 

enkelt lägger ned arbetet och väljer att surfa på sina arbetskamraters insatser. Vår 

forskningsfråga var inte om projektledare i virtuella projekt upplever att de arbetar 

med teamkänsla det var hur projektledare i virtuella projekt arbetar med 

teamkänsla. Studien har visat att teamkänsla är något som uppfattas som viktigt av 

projektledare i virtuella grupper och det är något som de faktiskt arbetar med, om 

än till stort del omedvetet och intuitivt. Vi har, utifrån tidigare forskning, och de 

svar vi fått i våra intervjuer identifierat två viktiga bakgrundsförutsättningar för att 

kunna arbeta med teamkänsla i virtuella grupper. De är projektgruppens 

omfattning, och tekniska förutsättningar. Vi har också identifierat fem områden 

inom vilka projektledare i virtuella grupper arbetar med teamkänsla. De är: mål 

och visioner, engagemang, det fysiska mötet, organisation och styrning och 

gemensamma spelregler. 

Projektgruppens omfattning 

För att, som projektledare, kunna ägna sig åt att stärka teamkänslan bör man 

kunna definiera vilka som ingår i projektgruppen. För vissa av de projektledare vi 

har talat med har det varit mycket tydligt och för andra mer vagt. De två 

grupperna inom vilka det var tydligast vilka som ingick i projektet var de stora 

projekten där projektledaren betraktade alla som arbetade mot leveransen, eller 

vilket projektets mål nu var som del av projektgruppen: kund, leverantör och 

tredjepart eller underleverantörer. Den andra typen av projekt där det var tydligt 

vilka som ingick i gruppen var små interna utvecklings- eller förvaltningsprojekt. 

Bland mellanstora projekt som hade kund- och leverantörssamarbete och kanske 

konsulter i olika utsträckning var projektgruppens gränser inte lika tydliga. En av 

de respondenter som deltagit i studien var till och med av uppfattningen att det 

inte går att bilda ett team om medlemmarna inte befinner sig på samma ställe. Det 

motsägs av andra respondenter som i stället menar att för stor emfas läggs vid det 

faktum att gruppen inte finns på samma plats.  
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Tekniska lösningar och förutsättningar 

Tekniken är i ett virtuellt projekt och ett virtuellt team infrastruktur och 

arbetsmiljö. Att dessa saker fungerar ligger tidigt på behovsstegen för en grupp. 

En dålig teknisk lösning för direktkommunikation kan liknas vid att arbeta i en 

miljö med så hög bullernivå att medarbetaren måste skrika varje gång ett budskap 

ska föras fram. I en sådan miljö är det lätt att dra sig in i det längsta för att ta 

steget och försöka kommunicera. 

Tekniken upplevs tyvärr fortfarande som ett hinder. Det är låg tillförlitlighet och 

det tar ofta lång tid att koppla upp och få igång alla deltagares teknik när 

projektteamen ska ha möten. Den programvaran utmärker sig positivt i denna 

undersökning är Microsoft Office Lync. Tyvärr kommer denna programvara 

försvinna under 2015 och ersättas med “Skype för företag” och man kan bara 

hoppas att denna programvara kommer att fungera lika bra eller bättre än Lync.  

Det är viktigt att tekniken fungerar. Tekniken ska ju egentligen inte märkas och 

förhoppningsvis är vi på väg åt det hållet. Idag är det till viss grad ett naturligt 

inslag i den här typen av kommunikation att teknik strular och det är något som 

folk accepterar, precis som vi i mitten av nittiotalet accepterade att man fick vänta 

om man skulle ladda en bild på en hemsida eller att det bara gick att spara 20 sms 

i Nokias 3210. 

Mål och visioner 

Målarbete fyller två olika syften för de projektledare som deltagit i studien. Det 

ena är visionen, en bild att samlas kring för att på det sättet skapa teamkänsla. En 

av teambegreppets hörnstenar är att gruppen ska ha ett engagerande syfte. Vissa 

av våra respondenter knyter verkligen an till den traditionen och menar att det är 

det kraftfullaste verktyget för att ena en grupp. Målsättningen måste då vara något 

som gruppen som helhet kan ställa upp på vilket, i projektsammanhang där målen 

som regel kommer utifrån genom projektdirektiv och uppdragsdokument, kräver 

att de bearbetas och konkretiseras tillsammans med gruppen, att det tydliggörs hur 

viktigt gruppens arbete är eller att de översätts i något som är betydelsefullt för 

gruppen, till exempel en bonus.  

Det andra syftet som målarbete har är som en del projektets styrning. Det här 

målarbetet är snarare administrativt än visionärt. De projektledare som arbetar 

med mål på det här sättet betonar vikten av att precisera och planera projektets 

verksamhet redan från början. Att inte projektdeltagarna har ständig tillgång till 

varandra för att reda ut eventuella missförstånd eller osäkerheter hanterar vissa 

projektledare genom att, från början, göra upp mycket detaljerade planer för hur 

projektet ska komma att löpa. Det förutsätter att organisationen har genomfört 

liknande projekt tidigare eller har den erfarenhet som krävs för att kunna göra de 

detaljerade specifikationerna. I projekt som är av en mer utforskande karaktär, 

som utforskar ett nytt territorium, där det inte går att använda detaljerade mål som 

styrning måste det kompenseras med tätare kontakter, både fysiska och virtuella.  
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Engagemang  

Engagemang är en trestegsraket, där engagemang bygger på att det finns en 

relation och för att skapa en relation behöver det finnas kommunikation. Detta 

tema var kanske det största räknat i informationsvolym av de sju. Det är tydligt att 

mycket i samarbete handlar om kommunikation och relationer.  

Projektledarna jobbar med engagemang i huvudsak på tre sätt; tillhörighet, 

tillgänglighet och förtroende. Detta kan ses som tre sätt för projektledaren att 

förmedla att projektdeltagarens arbete är viktigt för projektledaren.  

Under arbetet med att sammanställa materialet från intervjuerna blev det 

uppenbart att den informationsmängd vi producerar i tal är mycket större än vad 

som kan skrivas på samma tid. Vilket även avspeglades i respondenternas svar där 

projekt där telefon användes i större utsträckning uppfattades som smidigare och 

snabbare. Lärdomar från denna studie är att skriven kommunikation tar lång tid att 

producera och lång tid att tolka.  

Det fysiska mötet 

Forskningen om virtuella projekt inriktar sig i hög grad på just virtualiteten. Hur 

den ska hanteras, hur kommunikationen flödar, hur konflikter hanteras eller vilka 

personlighetstyper och kompetenser som passar allra bäst i ett virtuellt team. 

Relativt lite uppmärksamhet ägnas åt det fysiska mötet. Det är märkligt eftersom 

det område där det rådde allra störst enighet bland våra respondenter om den stora 

nyttan. Samtidigt som det är ett område som ofta får stryka på foten i 

besparingstider. I första hand bör alla träffas. Det är naturligtvis inte alltid 

praktiskt eller möjligt. I andra hand bör därför projektledaren göra sig ärende till 

alla delar av projektet. Att det är bra att träffas är en så intuitiv sanning för de allra 

flesta att det kan vara svårt att sätta ord på varför. Att lära känna varandra. Att 

visa att man finns på riktigt. Att ”äta lunch, snacka skit och känna på varandra” 

som en av respondenterna uttryckte det. Det är alla skäl som projektledare har 

uppgivit för att det fysiska mötet är viktigt. Betydelsen är störst i början av 

projektet och mötet fungerar som en dörröppnare för de vidare kontakter som 

måste tas inom projektet.  

Forskning visar att känslan av ett fysiskt möte som något intuitivt gott stämmer. 

Att mötet är allra viktigast i början av projektet beror på att det etablerar att 

samma saker är viktiga för alla parter i sammanhanget. Vår undersökning visar att 

projektledare som har haft möjlighet att genomföra fysiska möten upplever en 

positiv i projektet effekt också efteråt. Om projektet skulle hamna i en kris eller 

om det har en mer komplex uppgift att lösa ökar behovet av fysisk närvaro, 

åtminstone från projektledaren. 
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Organisation och styrning 

Under området organisation och styrning har vi grupperat sådana saker som 

mötesstruktur, planering och gruppsammansättning. Som röda trådar genom de 

områden vi identifierat går temana kommunikation och tydlighet. Genom att 

etablera en mötesstruktur, gärna med täta och korta avstämningar, skapar 

projektledaren en känsla av närvaro både av sig själv och projektgruppen som en 

helhet. Vad projektgruppen i sin helhet är varierar mellan olika projekt. Genom att 

dela upp ett projekt i många små delprojekt visar projektledaren stor respekt för 

projektmedlemmarnas tid och skapar grupper som storleksmässigt är funktionella 

i en virtuell kontext, men riskerar också att gå miste om de fördelar som en 

tvärfunktionell teamsammansättning kan ge.  

Den röda tråden kommunikation åtföljs av den röda tråden tydlighet. I ett team i 

allmänhet och i ett virtuellt team i synnerhet är det viktigt att medlemmarna har en 

klar bild av vad projektet går ut på, vilka allas roller är och vem som ansvarar för 

vad. De projektledare som deltagit i studien hanterar tydlighet på olika sätt. Det 

kan röra sig om att lägga upp en minutiös och tidsatt aktivitetsplan eller att arbeta 

med presentationsverktyg som visar projektets mål och progression i realtid för 

både den egna organisationen och kunden. Syftet är det samma även om vägen dit 

ser olika ut.  

Gemensamma spelregler 

Forskning visar att gemensamma spelregler som efterlevs kan stödja förtroendet 

och teamkänslan i en grupp, men etablerandet av gemensamma spelregler tycks i 

många fall vara en hygienfaktor som kommer upp på bordet när samarbetet av 

någon anledning inte fungerar. Det man kan fundera över, och anta, är om det 

finns en gråzon under vilket teamet fungerar mindre effektivt innan frågan tas 

upp. Om diskussionen om gemensamma spelregler förs inledningsvis i projektet 

får teamet ett riktmärke att hålla sig till och kan kanske ta upp frågan till 

diskussion tidigare om någonting inte fungerar. 

När projektledaren själv tydligt anger spelreglerna utan att de uttryckligen 

förankras hos gruppen, kan det då fungera som arbete med teamkänsla? Hur vet 

då teammedlemmarna hur det ska förhålla sig till varandra när projektledaren inte 

deltar i interaktionen? Eller antas att en tydlig regel gälla även utanför dess 

egentliga tillämpningsområde. 
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6.1 Slutsatser 

Den här uppsatsen har haft till syfte att ta reda på hur projektledare arbetar med 

team- eller lagkänsla i virtuella projektgrupper. Vi har kunnat konstatera att 

projektledarna i studien alla tycker att det är viktigt med en teamkänsla för att 

arbetet i projektet ska fungera effektivt och smidigt och för att projektdeltagarna 

ska känna en lojalitet till teamet och projektet vilket skapar motivation att göra det 

lilla extra. Projektledarna i denna studie arbetar med att stärka projektteamets 

teamkänsla, de genomför aktiviteter och använder sig av arbetssätt som stärker 

teamets teamkänsla långsiktigt.  De hjälper teamet att skapa förtroende för 

varandra och skapar delaktighet genom transparens.   

Vi har ur tidigare studier och de svar vi fått av våra respondenter urskilt två 

viktiga grundförutsättningar och fem olika områden inom vilka våra respondenter 

arbetar med att stärka team eller lagkänslan i sina grupper.  

Våra grundförutsättningar är: Projektgruppens omfattning och Tekniska 

förutsättningar och lösningar. De områden där vi sett att projektledarna arbetar 

med teamkänsla är Mål och visioner, Engagemang, Det fysiska mötet, 

Organisation och Gemensamma spelregler. 

Grundläggande för att kunna utveckla teamkänsla på distans är välfungerande 

teknik med stöd för synkron kommunikation. Teamets utformning behöver 

definieras för projektledaren och teamet, vem åker bussen och ska innefattas av 

transparens, kommunikation och tillgänglighet?  

När dessa förutsättningar finns, kan projektledaren arbeta med teamstärkande 

arbete inom mål och visioner där projektledaren antingen kan fokusera på mål 

som antingen visionära målbilder dit projektet vill nå eller som bas i projektets 

planering. Målen är ett av de verktyg projektledaren har att kommunicera 

förväntningar med till projektdeltagarna.  

Ett annat sätt att arbeta med teamkänslan är för projektledaren att öka 

projektdeltagarens engagemang. Det kan projektledaren göra genom att öka sin 

tillgänglighet genom att finnas online på chatten, skapa en inkluderande miljö 

genom att säga ”vi” om hela teamet, genom att diskutera beslut som rör 

projektdeltagaren och där till visa förtroende för deltagaren.   

Fysiska möten är viktigt för virtuella team. Respondenterna i undersökningen 

upplevde att projekten blev smidigare när teamet träffats. Samhörighetskänslan är 

viktig för oss människor och de får dem mer engagerade när de ser att insatsen 

påverkar andra.  

I samlokaliserade team kan projektledaren hela tiden korrigera när projektet 

hamnat ur kurs medan det virtuella teamet behöver tydligare ramar att förhålla sig 

till genom struktur och tydlig planering. Med styrningen kommunicerar 

projektledaren tydligt vad som förväntas av projektteamet.   
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Mer uttalade spelregler kan säkert underlätta för projektteamet i vissa avseenden. 

Framförallt spelregler kopplade till teknikanvändning som ordning på headset och 

dator innan mötet startar eller vilka förväntningar som finns på projektdeltagaren 

när det kommer mail under helgen skulle underlätta vardagen för 

projektdeltagaren.      

Alla projektledare arbetar inte på samma sätt eller lägger tonvikten vid samma sak 

men vi kan konstatera att kommunikation och tydlighet löper som röda trådar 

genom de strategier som tillämpas.  

6.2 Framtida forskning 

Denna undersökning har ställt frågan hur projektledare i virtuella team arbetar 

med team eller lagkänsla i sina projektgrupper. Med de resurser vi har haft att 

tillgå har vi kunnat undersöka hur projektledaren själv uppfattar att hon eller han 

arbetar med teamkänsla. Det har utgjort en lämplig startpunkt. Vidare forskning 

inom samma ämne är intressant eftersom en ökad förståelse hur en projektledare i 

ett virtuellt team kan arbeta med sin grupp kan bidra till kunskap om hur de allt 

fler virtuella projekt som startas kan fungera bättre. 

Genom observationer av projektledarens arbete eller intervjuer med projektteamet 

skulle bilden av hur projektledaren arbetar med teamkänsla kunna breddas. En 

sådan studie skulle kunna utforska om projektteamet uppfattar samma saker som 

värdefulla som projektledaren gör eller om projektdeltagarna, som framför allt 

berörs av teamkänslan skulle lyfta fram andra faktorer. En god teamkänsla bidrar 

till ett bra samarbete och en grupp som på ett mer effektivt och kreativt sätt kan 

lösa sin uppgift. 

Frågan hur olika strategier för arbete med teamkänsla påverkar teamet i praktiken 

skulle också kunna undersökas genom att studera hur kommunikationsflödena 

inom teamet flyter och hur de gestaltar sig i team vars projektledare har olika 

fokus vad gäller teamarbete. En annan sida av hur projektet påverkas i praktiken 

är hur framgångsrikt projektet är. 

Ytterligare en fråga som är intressant när vi samarbetar virtuellt med exempelvis 

Indien eller Kina dit avståndet är stort både kulturellt och fysiskt och det är 

mycket kostsamt att resa, om eller hur man kan skapa en virtuell ersättning till ett 

fysiskt möte. Är det en möjligt att exempelvis “fika” tillsammans via video och 

kan det ersätta eller åtminstone delvis ersätta det fysiska mötet. Vilket även kan 

vara intressant ur ett internet-dejting perspektiv.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Introduktion 

Man kan gärna börja med att prata lite allmänt för att skapa en god och 

avslappnad stämning och goda förutsättningar för intervjun. Presentation av 

oss, vilka vi är och vad vi gör. 

Presentation av uppsatsens tema: 

Hur arbetar projektledare i geografiskt spridda grupper med team- lagkänsla 

i sina projekt? 

Har respondenten några frågor?  

Öppningsfrågor: 

(Konkreta frågor om bakgrund, arbetsuppgifter, ansvar etc. Ofarliga frågor) 

 

A. Om projektledaren 
 

Berätta lite om din bakgrund. 

Berätta lite om din bakgrund som projektledare. 

Hur länge har du arbetat som projektledare? 

I virtuella team? 

I traditionella samlokaliserade team?         

Vilken organisation tillhör du idag? (konsult, fast på kundorganisation etc) 

 

Reflexionsfrågor 

(bildar kärnan i intervjun, respondentens berättelse, genomgång av erfarenheter 

sekventiellt. Frågor av typen “kan du beskriva?” eller liknande.  

 

B. Om projektet 
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Berätta om de virtuella projekt som du brukar arbeta med 

 

Kan du beskriva vilken typ av projekt du leder?  

(Utveckling, intern förändring, kundprojekt, akademiskt samarbete etc) 

 

Varför genomförs projektet med ett virtuellt team? 

(behov av experter, enstaka resurs inom koncern, balansering av 

arbete/resurser mellan koncern siter, internorganisatoriskt samarbete 

etc.) 

- Vilken relation har de ingående ”platserna”? (kunder, leverantörer 
etc) 

- Är projektet indelat i delprojekt? 
- (vid specifikt projekt:) I vilket skede kom du in som projektledare? 
- I vilken utsträckning genomförs möten face to face? 
- Över hur lång tid sträcker sig projektet/brukar projektet sträcka sig? 
- Vilka typer av kommunikationsbärare använder sig projektet av? 
- Arbetar ni i organisationen med en projektmodell? Vilken?/Vilken 

typ? 

 

C. Om gruppen och gruppens struktur 

Kan du beskriva hur projektgruppen ser ut/brukar se ut? 

‐ Hur många medarbetare finns i projektet? 
‐ Hur är medarbetarna fördelade mellan de olika platserna? 
‐ Är det ”öar” eller satelliter på andra geografiska platser? 
‐ Är de funktionell indelning eller finns flera ”funktioner” på flera 

geografiska platser? 
‐ Är de olika enheterna direkt beroende av varandra? 

D. Om grupputveckling/lagkänsla 

Vad är ett team/projektgrupp/arbetsgrupp för dig? 

Vi kanske får vara beredda att definiera vad ett team är för oss, bryta ned 

det till: 

En gemensam vision. Hur håller man ett gemensamt fokus på 

prestationsmål. Hur säkerställer man att gruppen har uppfattat dessa mål 

på samma sätt? 

 Gemensamma spelregler 
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 Gruppidentitet 

 Förtroende inom gruppen. 

  Relationer - inom gruppen - mellan PL och projektdeltagare 

 “Corporate memory”  
 

Arbetar du som projektledare för att skapa en lagkänsla i din 

projektgrupp?  

‐ Varför? 
‐ Vad ser du att du vinner på det? 
‐ Varför inte?                  

 

Hur gör du för att skapa förutsättningar för att ett team ska bildas? 

‐ Formell teambuildning (seminarier och liknande) informell 
teambuildning (luncher, gruppaktiviteter) 

‐ Förankra gemensamt mål 
‐ Etablera gemensamma spelregler. (vad är ”i tid”, att leverera, 

tillgänglighetsnormer, hur reagerar man på en fråga eller uppgift, 
feedback inom gruppen) 

‐ Mötes/kommunikationsstruktur (tät kontakt/ korta meddelanden 
eller avstämningar eller färre större möten/längre mail etc) 

‐ Infrastrukturfrågor (teknik, gemensamma webarbetsrum, 
videokonferens etc) 

‐ Arbetsflöden och processer 
‐ Stödja bildandet av “bekantskaper” inom gruppen 

 

Arbetar du på samma sätt i projekt där gruppen befinner sig på samma 

plats som när den är spridd? Om inte, vad är skillnaden? 

 

Arbetar du på samma sätt i projekt som är spridda enligt olika mönster? 

‐ Spridda till en hög grad (enstaka projektmedlemmar utspridda) 
‐ Spridda grupper som i sig är samlokaliserade? 
‐ Varför, varför inte? 
‐ Vad är skillnaden? 

 

Avrundningsfrågor 

Kan leda uppmärksamheten bort från reflexionsfrågorna. Kan ta upp hur 

projektet går vidare, vad som kommer att ske med datan, hur informanten får 

feedback. TACKA för insatsen! 
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E. Till slut 
Är det något som du känner att du vill tillägga kring hur man skapar en 

grupp i ett virtuellt projekt? 

Hur går uppsatsprojektet vidare? 

Vad kommer att ske med datan? 

Hur lämnar vi feedback? 

Tack för din hjälp. Kan vi kontakta dig om vi har några ytterligare frågor? 

 

 


