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Sammanfattning 

Projektledarrollen är komplex och projektledare ställs inför en rad olika 

utmaningar. En av dessa kan vara att leda projekt där medlemmarna arbetar på 

olika platser i så kallade virtuella eller distribuerade projekt. Det här är en form av 

projekt som ökar till antal, i takt med att tekniken för att kommunicera förbättras 

och blir tillgänglig för allt fler. Det här är också fallet i offentlig sektor, där man 

vill minska resandet ur miljösynpunkt och av ekonomiska skäl. Vi ställde oss 

frågan vad projektledare för distribuerade projekt ser som viktiga faktorer för att 

skapa effektiva team. Vi valde att ställa frågan till projektledare aktiva i offentlig 

sektor. Effektivitet i virtuella team definierar vi som att projektgruppen når eller 

överträffar resultatkraven, främjar teamets samarbete och tillgodoser varje 

projektmedlems individuella behov. 

 

För att få svar på denna fråga använde vi oss av metoden ”grundad teori” och 

genomförde en kvalitativ studie. Sex projektledare inom offentlig sektor 

intervjuades och berättade om sina upplevelser och erfarenheter från att leda och 

delta i virtuella projekt. Utifrån våra respondenters svar har vi identifierat fyra 

huvudområden som särskilt viktiga för att det virtuella projektet ska fungera 

effektivt. Dessa är teknikanvändning, vikten av det fysiska mötet samt 

projektledarens ledaregenskaper och kulturförståelse. Utöver dessa har vi hittat 

faktorer som påverkar projektledarens möjligheter att leda projektet som inte är 

direkt knutna till projektgruppen. Projektledaren har liten eller ingen möjlighet att 

påverka dessa. Vi kallar dem statliga hinder, externa samarbetsproblem, 

resurskonkurrens, lärande och förutsättningar.  

 

En litteraturgenomgång inom forskningsområdet virtuella projekt visade ett 

underskott på svenska studier om virtuella projekt inom offentlig sektor. Vår 

studie visade att samarbete mellan myndigheter kan vara utmanande både tekniskt 

och kulturellt. Hur sådana myndighetssamarbeten skulle kunna effektiviseras är 

ett undersökningsområde lämpligt för vidare forskning. En liknande studie den vi 

har genomfört som fokuserar på projektmedlemmarnas upplevelser av virtuella 

projekt istället för projektledarnas kan ge ett annat perspektiv på arbetssättet.  
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Abstract 

The project manager role is complex and project managers face a variety of 

challenges. One of the challenges could be to lead a project, where the members 

sit in various places in so-called virtual or distributed projects. This is a form of 

project increasing in number, as the technology to communicate improves and 

becomes more widely available. This is also the case in the public sector, where 

the ambition is to reduce traveling for environmental and economic reasons. We 

asked ourselves what the project managers for distributed projects in the public 

sector see as important factors for creating effective teams. We define efficiency 

in virtual teams as meeting or exceeding performance requirements, promoting 

the project team collaboration, and tend to each project member's individual 

needs. 

 

We used grounded theory as our method and made a qualitative study. Interviews 

were conducted with six project manager in the public sector, who shared their 

experiences of leading and participating in virtual projects. Based on our 

respondents' answers, we identified four key areas that are particularly important 

for the virtual project to work effectively. These are: the use of technology, the 

importance of the face-to-face meeting, the project manager's leadership skills and 

cultural understanding. In addition to these, we found factors affecting the project 

manager's ability to lead the project which is not directly linked to the project. The 

project manager has little or no opportunity to influence them. We call them 

public barriers, external cooperation problems, resource competition, learning and 

prerequisites. 

 

A review of the literature in the field of virtual projects showed a deficit of 

research in virtual projects in the public sector in Sweden. Our study showed that 

cooperation between agencies can be challenging both technically and culturally. 

How this kind of authority partnerships could be streamlined is a study area 

suitable for further research. A similar study as the one we have conducted that 

focuses on project members instead of project managers' experiences of virtual 

projects could provide a different perspective on working in virtual teams. 
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Förord 

Att skriva uppsats behöver inte vara jobbigt, ensamt och tråkigt. Det kan vara kul, 

inspirerande och glädjefullt. Med rätt uppsatsskrivarkollega, engagerad 

handledare, välvilliga och generösa respondenter och ett intressant ämne kan tio 

veckors skrivande bli till en rolig och givande upplevelse. Genom att använda en 

för oss ny metod, grundad teori, gav vi oss ut på en upptäcktsresa och fann ett nytt 

sätt att se på och genomföra forskning. Valet av metod bidrog på så sätt i hög grad 

till att det här blev en både spännande och lärorik resa.  

 

Förutom tack till våra respondenter för att de ställde upp och till vår handledare 

Tomas Gustavsson för utmärkt handledning vill vi tacka övriga fem lärare i ämnet 

Projektledning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Tack för att ni så 

engagerat och uppmuntrande lotsat oss in på projektledandets spännande 

farvatten.  

 

 

En vacker dag i maj 2016 

Team Björn-Karnung 
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1 Inledning 

Dagens arbetsliv är i hög grad virtuellt. Nästan alla jobbar i någon mening 

virtuellt, det vill säga vi mailar, chattar, ringer och delar filer under vår 

arbetsvardag. Vi kan jobba tillsammans trots geografisk spridning. I dess 

ytterlighet är det enbart på det här sättet man kommunicerar med kollegor. Så är 

ofta fallet i distribuerade eller virtuella projekt som man också kan kalla dem. 

Som projektledare står man inför många utmaningar. Man ska uppfylla 

projektägarens mål dels genom att uppfylla det formella som budget och 

tidsplaner och inte minst ska man få projektdeltagarna att prestera så bra som 

möjligt. Att få alla de här delarna att fungera, när projektdeltagarna inklusive 

projektledaren sitter på olika ställen, kräver sin kvinna (eller man). I alla fall krävs 

det att man reflekterar över vad som skiljer sig åt från projektledning i 

samlokaliserade projekt.  

 

Båda författarna till denna studie har en kandidatexamen i kulturgeografi. 

Kulturgeografer använder begrepp som plats och rum för att analysera skeenden 

och fenomen. Projektledarstudenter med kulturgeografibakgrund frågar sig alltså 

vad platsen och rummet (i vid mening) har för betydelse för projektet? Hur gör 

och tänker en projektledare när det team denne är satt att leda, befinner sig på helt 

olika platser? Tekniken möjliggör i dag att vi kan jobba tillsammans fast vi sitter 

på olika geografiska nivåer; på olika våningar, i olika hus, i olika städer eller i 

olika världsdelar. Det är en fantastisk möjlighet som öppnar upp för samarbeten 

och projektresultat som varit otänkbara utan teknikens hjälp och det distribuerade 

projektet som arbetsform. 

 

Distribuerade projekt delar alla de karaktärsdrag som ett vanligt projekt har, men 

formen medför andra utmaningar för projektledaren och teamet för att lyckas. 

Man skulle kunna säga att saker ställs mer på sin spets i distribuerade projekt och 

det får större konsekvenser om ledarskapet inte är anpassat till projektets särdrag. 

Projektledaren i ett distribuerat projektteam tvingas förhålla sig mer aktivt till 

exempelvis kommunikation, mötesformer, motivation i projektgruppen och 

uppföljning. Erfarenheter från distribuerade projekt är alltså till stor nytta även i 

“stationära”, samlokaliserade projekt.  

 

Att jobba virtuellt behöver inte per automatik ses som ett dåligt alternativ till att 

jobba samlokaliserat. Asynkron kommunikation (där man inte kommunicerar i 

realtid) har fördelar eftersom man då har tid att begrunda både det meddelande 

man fått och vad man ska svara och om nödvändigt be andra om råd. Man kan 

dessutom själv välja när man ska svara. Den här formen av kommunikation 

behöver alltså inte vara sämre.  

 

I offentlig verksamhet är det viktigt att använda skattepengar så effektivt som 

möjligt och därför är man där intresserad av att minska resandet och öka andelen 

virtuella möten och projekt. Dessutom är miljöaspekten viktig, fler virtuella möten 

innebär färre resor och mindre utsläpp (även om det inte är riktigt så enkelt, se 

vidare diskussion nedan). Det har skrivits mycket lite om projektledning och 

virtuella team i offentlig sektor. Virtuella team spelar en ökande roll i offentlig 

sektor och behovet av studier om detta ökar i samma takt (Green & Roberts 
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2010). Därför vill vi se närmare på projektledare inom detta område. I en 

genomgång av forskning om virtuella team konstaterade Powell med kollegor att 

över 90 procent av studierna hade gjorts i kontrollerade miljöer med studenter 

som försökspersoner till exempel (Powell et al. 2004 citerad i Šmite et al. 2014). 

Därför är det av värde för projektledningsforskningen med ett bidrag baserat på 

“riktiga” projektledare och deras erfarenheter från sitt dagliga arbete, vilket vår 

studie utgör. 

 

Arnfalk et al. (2016) menar att nästan alla organisationer idag är på väg mot ett 

kulturskifte där graden av virtuella möten och samarbeten ökar. Dock kan 

anställdas skepticism vara ett hinder i denna utveckling. Det virtuella arbetssättet 

påverkar hur vi i grunden designar projekt och organiserar vårt arbete enligt 

Abrahamsson Lindeblad et al. 2016 (med VM menas Virtual Meeting, dvs. 

virtuellt möte):  

VMs and virtual collaboration will increasingly affect how we organise 

our work and run the projects, how professional teams are setup and how 

we prefer to manage the competence. (Abrahamsson Lindeblad et al. 

2016, s. 122) 

Med en bra uppkoppling kan man alltså sitta var som helst i världen och jobba 

tillsammans med en projektgrupp på andra sidan dataskärmen. Ledarskap handlar 

om att få en grupp att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. I projekt finns 

också en tidsram och en ekonomisk ram att förhålla sig till. Men hur leder man 

människor när man inte träffas? När man inte kan heja på varandra på morgonen? 

När man inte vet mer om sina medarbetare än deras namn, organisation och titel? 

När man inte vet riktigt om de är nöjda, missnöjda, överbelastade med jobb, och 

inte har möjlighet knacka på en kontorsdörr och fråga? Kan projektledare 

översätta sitt vanliga arbetssätt till det virtuella teamet eller krävs det andra sätt att 

styra då? I så fall, hur ser de strategierna ut? Det här är frågor som vi ställt oss och 

som leder fram till den forskningsfråga vi formulerat. 

 

1.1 Syfte och kunskapsbidrag 

Syftet med föreliggande studie är att bidra till ökad kunskap om ledarskap i 

distribuerade projekt. Som vi nämnt i inledningen har forskningen om virtuella 

team som genomförts till stor del företagits i kontrollerade miljöer där studenter 

studerats. De flesta studier är dessutom gjorda inom privat sektor, varför vi har 

valt att se på offentlig sektor. I vår studie kommer erfarenheter och berättelser från 

“den riktiga världen” bidra till att ge en mer mångsidig bild av projektledares 

verklighet.  
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1.2 Problemformulering  

Vi har avsiktligt formulerat en väldigt öppen forskningsfråga, i linje med den 

metod vi valt. Den övergripande forskningsfrågan är: Vilka faktorer ser 

projektledare för distribuerade projekt, som nödvändiga för att skapa effektiva 

team? 

 

1.3 Avgränsning 

Vår forskningsfråga är som sagt anpassad till vår metodansats och tillåts därför 

rymma en stor variation av svar. Vi har velat avgränsa så lite som möjligt i syfte 

att hitta våra respondenters huvudangelägenheter. Vi har valt att intervjua 

projektledare inom offentlig verksamhet, eftersom det gjorts få studier inom den 

sektorn jämfört med privat sektor. Begreppet kommunikation framkom som en 

aspekt i vårt datamaterial, så elementär att den inte gick att särskilja från andra 

faktorer. Vi har valt att inte gå in teoretiskt på detta begrepp utan enbart belysa 

några episoder då betydelsen av kommunikation var extra tydlig i vårt material. 

 

Med ett formulerat syfte och forskningsfråga samt klargjorda avgränsningar går vi 

vidare till följande avsnitt där vi beskriver begrepp centrala i undersökningen. 

 

1.4 Definitioner 

Distribuerat projekt innebär att projektdeltagarna är distribuerade, det vill säga 

utspridda. Vi likställer det med begreppet virtuella projekt, influerat från det 

engelska “virtual teams”. Hur långt isär man sitter är inte relevant, poängen är att 

kontakt i projektet sker virtuellt, alltså inte öga mot öga. Horwitz med kollegor 

definierar i en artikel från 2006 på ett bra sätt vad ett virtuellt team är för något: 

A virtual team is an evolutionary form of a network organisation (Miles 

& Snow, 1986). They use advanced information and communication 

technologies to interact. Members seek to collaborate productively while 

geographically dispersed. Virtual teams are groups of people working on 

interdependent tasks, geographically distributed, conduct their core work 

mainly through an electronic medium (a) and share responsibility for 

team outcomes. They are often “far-flung” not only regionally, but 

globally distributed working in the same company or further down the 

value chain. They may be “communication challenged, culturally 

Vilka faktorer ser 

projektledare för 

distribuerade projekt, som 

viktigt för att skapa 

effektiva team? 
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challenged and task challenged” (Malhotra, 2003). (Horwitz et al. 2006, 

s.473) 

Chinowsky och Rojas (2003) har en enklare definition som utgår från 

organiseringen av arbetsprocessen: 

A virtual team is a group of people with complementary competencies 

executing simultaneous, collaborative work processes through electronic 

media without regard to geographic location. (Chinowsky & Rojas 2003, 

s. 98) 

I vår studie har vi inte satt upp begränsningar för med vem man jobbar 

distribuerat. Det kan vara såväl inom den egna myndigheten eller organisationen, 

som andra myndigheter eller helt andra partners som företag, lärosäten, 

privatpersoner och så vidare.  

 

Kirkman och Mathieu (2005) menar att geografiskt avstånd inte behöver definiera 

ett virtuellt team. Även om man sitter samlokaliserat och jobbar kan man använda 

sig av ett virtuellt arbetssätt. Alla projektgrupper kan således definieras utifrån 

vilken grad av virtualitet de har. En grupp som sitter samlat kan ha hög grad av 

virtualitet genom att man e-postar varandra och så vidare, medan en grupp som 

sitter utspritt kan träffas ofta och ha videokonferenser dagligen.  

 

Med utgångspunkt från Weimann et al. (2013) definierar vi projektgruppens 

effektivitet utifrån tre kriterier. Det första är att produktiviteten möter eller 

överträffar de krav som teamet förbundit sig att uppnå gällande kvalitet, kvantitet 

och inom den givna tidsramen. Det andra gäller de sociala processer som äger rum 

inom projektet som förenklar och förbättrar varje teammedlems bidrag till 

projektresultatet. Det tredje kriteriet är inriktat mot teammedlemmarna och syftar 

till att främja deras välmående och utveckling, samt se till att deras behov blir 

tillgodosedda. 
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2 Metodansats 

Vi ska i det här avsnittet beskriva den metodansats vi använt för att genomföra vår 

studie, samt något om dess styrkor och svagheter. Med inspiration från Fejes & 

Thornberg (2015) vill vi använda begreppet metodansats snarare än enbart 

“metod” och syftar då på hela den metod eller forskningsdesign vi valt för 

datainsamling, databearbetning och analys. Efter att ha valt det fenomen vi ville 

studera frågade vi oss vilken metodansats som var bäst lämpad. Vi ansåg grundad 

teori som den mest lämpliga att använda eftersom vi ville undersöka 

projektledares erfarenheter och den sociala process det innebär att leda andra 

människor. 

 

I avsnittet metodansats kommer vi först presentera grundad teori som metod, 

varefter vi förklarar varför vi anser att denna metod passar vårt valda 

undersökningsområde. Därefter följer kritik som uttalats mot metoden och 

efterföljs av en redogörelse för hur vi har gått tillväga när vi genomfört vår 

forskning och hur vi ser på vår egen roll i sammanhanget. Slutligen resonerar vi 

kring valet av litteratur. 

 

2.1 Grundad teori 

Grundad teori är en vetenskaplig metod utvecklad av de två amerikanska 

sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss på 1960-talet. De menade att det 

var för få teorier som byggde på verklighetsförankrad empiri, och för många 

studier som “bara” testade befintlig teori (Gustavsson 1998). Metoden har 

översatts på olika sätt till svenska, Starrin et al. (1991) kallar den “teorigenerering 

på empirisk grund”. Vi använder “grundad teori” som ligger närmare det engelska 

ursprunget Grounded theory och som används av bland andra Gustavsson (1998) 

och Hartman (2001). Användandet av grundad teori som metod blir allt vanligare 

(Hartman 2001). I grundad teori är den egna teorigenereringen central. Som 

nämnts ovan ska teorin byggas upp utifrån insamlade data, och inte tvärtom 

(Starrin et al. 1991). Det gäller att hitta fenomen i sin insamlade empiri och lyfta 

detta till en teoretisk nivå. 

 

Grundprincipen i grundad teori (hädanefter förkortar vi emellanåt grundad teori 

till GT) är att gå ut och studera ett fenomen med öppet sinne snarare än att gå ut 

och testa en teori och se om den stämmer med verkligheten. Glaser (1978) 

kritiserar forskning som har sin grund i på förhand skapade hypoteser då han 

menar att det riskerar styra forskaren in mot fynd som stämmer överens med i 

förväg uppställda hypoteser. I GT skapar forskaren utifrån insamlad empirisk data 

egna begrepp och nya teoretiska förklaringsmodeller, grundade i praktisk 

erfarenhet (Guvå & Hylander 2003). Eftersom man inte vet vad man kommer hitta 

i sin studie kan forskaren inte veta vilken litteratur som är relevant innan empirin 

samlats in. Dessutom stör den när forskaren med öppet sinne ska göra egna 

tolkningar av data och generera teori (Glaser 2010). Alltså samlas data in, 

analyseras och först efter att en egen uppfattning etablerats (genererat en teori) går 

man till litteraturen och ser vad andra har skrivit eller inte skrivit om den 

forskningsfråga man valt. 

 



 
 

 6 

Teoretisk känslighet är ett viktigt begrepp och innebär att vara lyhörd för det som 

dyker upp i ens undersökning och att inte låta sig påverkas av förutfattade 

meningar eller i förväg uppsatta hypoteser eller teorier (Starrin et al. 1991). Guvå 

och Hylander (2003) liknar användandet av GT med ett tredimensionellt 

modellbygge där man inte har någon ritning och hämtar byggmaterial från 

naturen. Man går ut i skogen och ser vad för slags material som dyker upp längs 

stigen och bygger sin skogskoja (eller teori) av det man hittat på sin upptäcktsfärd. 

 

I GT försöker man hitta och förstå vad den undersökta gruppen, i vårt fall 

projektledare, har för main concern det vill säga vad deras huvudsakliga fråga 

eller problem är; vad är de mest upptagna av? För forskaren gäller det att hela 

tiden leta efter och lära sig mer om respondenternas main concern. En studie 

enligt grundad teori måste alltid vara relevant för dem man studerar, hela studiens 

fokus måste ligga på deras huvudangelägenhet (Glaser 2010, Thornberg & 

Forslund Frykedal 2015).  

 

Huvudpelarna i grundad teori utgörs av teoretiskt urval, kodning, komparation 

och konceptualisering (Guvå & Hylander 2003).  

 

 Teoretiskt urval handlar om hur data samlas in och att detta till en början 

ska ske öppet. När man hittat sin huvudfråga blir insamlingen mer 

selektiv. När respondenternas main concern har identifierats låter man det 

fortsatta urvalet styras utifrån detta. “Mättnad” är ett centralt begrepp inom 

GT som innebär att kategorier fylls med data som ofta återkommer i den 

insamlade empirin.  

 

 Kodning är ett sätt att strukturera den empiri, de data som samlats in och 

hitta mönster. Det innebär att ställa frågor om vad insamlad data verkligen 

innehåller, och successivt bygga upp kategorier och koder för att så 

småningom kunna göra en egen teoretisk modell, som då är väl grundad i 

den studerade empirin. Enligt Glaser (1978) ska forskaren bearbeta 

datamaterialet i två olika steg; det första kallas substantiv kodning, och i 

nästa steg sker den teoretiska kodningen.  

Första steget i kodningsprocessen som också kallas “öppen kodning” 

(forskaren är öppen inför materialet) och innebär att man ställer frågor 

som till exempel “Vad händer?”(Gustavsson 1998). Forskaren har i det här 

stadiet ingen aning om vad som är viktigt, till att börja med kodar man allt 

genom att skapa kategorier. Dessa kan utgöras av ett ord, en mening eller 

kortare stycke som uttrycker en händelse eller något som kan vara av vikt 

(Guvå & Hylander 2003).  

 

I nästa steg, den teoretiska kodningen undersöker man hur indikatorerna 

(koderna, kategorierna enligt Gustavsson) förhåller sig till varandra. 

Utifrån vilka principer kan man strukturera sitt material? (Guvå & 

Hylander 2003). Efter att man genomfört den öppna kodningen sker den 

teoretiska kodningen parallellt med datainsamling och analys (Gustavsson 

1998).  
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 Komparation innebär att ständigt går tillbaka i sitt sorterande av 

kategorier och ompröva den allteftersom nya idéer växer fram. Hur hör 

koderna ihop? Här görs hela tiden iterativa, jämförande analyser av de 

framväxande kategorierna (Guvå & Hylander 2003).  

 

 Konceptualisering går ut på att skapa nya teoretiska modeller, här gäller 

det inte att beskriva sina data utan faktiskt bidra med teoretiskt 

nytänkande. Genom kodning och kategorisering framkommer så 

småningom ett mönster och något som knyter ihop alla delar. Detta kallas 

kärnkategori (eller kärnvariabel). Det kan vara flera kärnkategorier som 

identifieras (Gustavsson 1998). Den röda tråden kan också utgöras av en 

process. Det är genom att förklara den här kärnkategorin, eller processen 

konceptuellt, det vill säga genom att begreppsliggöra den som man har 

skapat en grundad teori (Guvå & Hylander 2003). 

 

Enligt grundad teori samlas data in parallellt med att man kodar och analyserar 

den för att generera teori. Redan första dagen av datainsamling kan man ur sitt 

material skapa kategorier och koder som bildar frågor som styr vidare urval och 

datainsamlande. Det är under denna iterativa arbetsgång som teorin börjar växa 

fram (Starrin et al. 1991, Glaser 1978). 

 

2.2 Varför vi valt GT 

Vi såg ett behov av att belysa svenska projektledares erfarenheter av att arbeta i 

distribuerade projekt i offentliga miljöer. Istället för att utgå från befintlig teori 

ville vi genom deras berättelser skapa en egen bild av vad de ansåg vara viktiga 

faktorer för att skapa effektiva team; vi ville se vad verkligheten (empirin) 

berättade för oss. Därför valde vi att använda oss av grundad teori. Gustavsson 

(1998) menar att GT lämpar sig för uppsatsskrivande eftersom studenter inte 

fastnat i gamla hjulspår utan kan se nya saker och göra upptäckter. Att studera och 

analysera sociala fenomen utifrån projektledarnas egna erfarenheter och 

berättelser från deras arbetsliv är en lämplig tillämpning av grundad teori, 

beskrivet av Forslund Frykdal och Thornberg (2015). Genom att vi utgår från 

projektledarnas erfarenheter och tankar om virtuella team och effektivitet knyter 

vi an till GT:s main concern varför vi anser att det är en lämplig metod att 

använda för denna studie. På grund av det fenomen vi ville undersöka, alltså ta del 

av projektledares erfarenheter, ansåg vi det lämpligt att använda sig av en 

empirinära kvalitativ metod (Patel & Davidson 2003).  

 

2.3 Kritik mot GT 

En risk kan ju vara att vi trots allt drar med oss förförståelse om hur virtuella 

projekt vanligen fungerar (Gustavsson 1998). Vi har dock gjort vårt yttersta för att 

lägga våra eventuella förkunskaper till sidan och istället fokuserat på våra 

respondenters berättelser. Fejes och Thornberg problematiserar den mänskliga 

faktorn i kvalitativ forskning då “forskningens potentiella svaghet är att den är så 

starkt beroende av forskarens färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin och 

kreativitet” (Fejes & Thornberg 2015, s. 36). 
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Thomas och James (2006) menar att det är omöjligt för forskaren att frigöra sig 

från förkunskaper och personliga uppfattningar och att detta färgar den genererade 

teorin. De menar att vi har olika goda förutsättningar att lyssna och förstå data. 

Enligt dem finns det inte en gömd kod i det insamlade datamaterialet som bara 

ligger och väntar på att bli synlig, utan att det är vi som forskare som skapar 

denna mening. Vi är mänskliga varelser med olika förutsättningar och kunskaper. 

De menar att detta är en svaghet hos grundad teori och att man därför knappast 

kan kalla den grundad (eftersom grunden varierar med vem som “skapar den”). 

De vänder sig också mot att man inom grundad teori säger sig upptäcka teorier. 

Av samma anledningar som ovan menar de att det snarare handlar om att skapa 

eller uppfinna teorier. Att teorierna skulle ligga dolda och vänta för vem som helst 

att upptäcka menar de är en felaktig bild av kvalitativ forskning vilken snarare 

bygger på tolkningar där forskaren sätter samman begrepp till en teori. Thomas 

och James (2006) menar också att berättelsen (det narrativa) är viktigt i kvalitativ 

forskning och att denna går förlorat när man i enlighet med grundad teori plockar 

isär berättelserna för att koda dem. 

 

Gustavsson (1998) indelar kritiken mot GT i två läger; dels den subjektivistiska 

kritiken, de som menar att resultaten av en GT-studie är triviala och lika gärna 

kunde ha tänkts fram av en forskare istället för att bemöda sig med att intervjua 

och transkribera stora mängder insamlad data. De menar att metoden leder till 

ytliga resultat som saknar djupare struktur, att man med GT inte tränger ner djupt 

nog i materialet. Vid första anblicken kan Glaser och Strauss tolkas som att de 

behandlar data i form av rad-för-rad-analyser som om de vore hårda fakta. 

Gustavsson (1998) hävdar att det är en felaktig tolkning av GT:s skapare och att 

data i GT snarare är en “inkörsport till tolkning” och således inte stannar vid den 

ytliga tolkningen utan syftar till att tränga under ytan och på djupet tolka 

materialet. Den andra gruppen GT-kritiker utgörs av forskare som strävar efter 

objektivism. De tycker grundad teori är för subjektiv, att det inte framkommer 

någon absolut vetenskaplig sanning. Gustavsson (1998) menar att den “sanning” 

man kan få fram genom vetenskapliga experiment eller statistiska metoder är en 

annan sorts sanning än den som genereras genom grundad teori. Där ligger 

“sanningshalten” i hur väl teorin är förankrad i empirin. Han menar att den här 

kritiken bygger på så i grunden skilda sätt att se på vetenskap och att man därför 

inte kan jämföra begrepp som objektivitet och sanning med den grundade teorins 

sanningsbegrepp.  

 

Vad är då bra forskning enligt grundad teori? Charmaz (2014, citerad i Thornberg 

& Forslund Frykedal 2015) har formulerat fyra kvalitetskriterier i GT-forskning: 

 

1. Trovärdighet. Visar forskningen på djup kunskap om fältet? Är påståenden 

väl underbyggda av data? Täcker kärnkategorierna en stor del av empirin? 

 

2. Originalitet. Är kategorierna nya? Bidrar analysen till nya begreppsliga 

perspektiv på data? Hur utmanar den teoretiska modellen befintliga idéer 

och begrepp? 
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3. Resonans. Är din teoretiska modell begriplig? Låter det relevant för dem 

som deltagit i studien? Beskriver kategorierna nyanser av det som har 

studerats? 

 

4. Användbarhet. Bidrar analysen med verktyg som människor kan använda i 

sin vardag? Hur kan studien bidra med kunskap? 

 

2.4 Hur vi använt oss av GT i vår studie 

Vi kontaktade projektledare inom skilda offentliga verksamheter och de som blev 

våra respondenter var alla verksamma i olika offentliga verksamheter i Karlstad 

och hade erfarenhet av att leda distribuerade projekt. I tabell 1 Översikt över 

respondenter nedan, följer en översikt över de personer vi intervjuat samt deras 

roll, arbetsplats och vilken typ av projekt de har drivit. 

 

Namn Yrkesroll/ 
Yrkesområde 

Arbetsplats Typ av projekt 

Per-Olof (PO) 
Haster 
 

Miljöstrateg Karlstad kommun Miljöprojekt, påverka 
attityder hos medborgare 

Katarina 
Nordmark 

Internationella 
sekretariatet 

Länsstyrelsen i 
Värmland 

Internationella 
samarbetsprojekt inom 
EU 
 

Patrik Lindmark Verksamhets-
utvecklare 

Skatteverket Samarbetsprojekt mellan 
myndigheter 
 

Milena Andersson IT-projektledare Karlstad kommun Implementering av större 
IT-projekt i Karlstad 
kommuns verksamhet 
 

Lars Löfkvist Projekt- och 
förvaltnings-
koordinator 
 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

Leder projektkontoret, 
lett interna IT-projekt 

Mathias Aronsson Systemförvaltare Landstinget i 
Värmland (LiV) 

Tekniska 
integrationsprojekt 
internt, arbetar med 
externa aktörer 

Tabell 1 Översikt respondenter 

 

 

Att det blev just dessa personer berodde på att vi ville samla erfarenheter från 

olika offentliga verksamheter och från projektledare med erfarenhet av att leda 

distribuerade team. Eftersom vi är lokaliserade i Karlstad föll valet på 

verksamheter i närområdet. Att respondenternas erfarenhet varierade ser vi som 
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en tillgång för vår datainsamling. Teoretisk nyfikenhet ska styra urvalet av 

respondenter (Starrin et al. 1991) och det har det gjort även i vårt fall. 

 

Intervjuerna genomfördes på deras respektive arbetsplatser. Ibland på deras 

arbetsrum och ibland i mötesrum, och en intervju ägde rum i ett fikarum. Den 

sistnämnda intervjun kan ha påverkats av att folk rörde sig i rummet. Under 

intervjuerna tog vi ibland korta avbrott och pratade om annat för att respondenten 

skulle få lite paus. Dock visade det sig att det under dessa pauser framkom 

intressanta synpunkter från projektledarna. Intervjuerna spelades in efter att 

respondenterna gett sitt samtycke till detta. De har också godkänt att vi använder 

deras namn i uppsatsen. Milena Andersson valde emellanåt att svara på engelska 

och vi har valt att inte översätta de citat vi hämtat från hennes intervju.  

 

Som vi beskrivit ovan utgår man inte inom GT utifrån en i förväg detaljerat 

formulerad forskningsfråga. Istället identifieras ett forskningsområde eller en 

grupp med människor som själva får definiera vilka problem de tampas med 

(Glaser 1992). Därför hade vi inte i förväg formulerat frågor att ställa till 

respondenterna utifrån vad teorier om virtuella team säger, utan ställde så öppna 

frågor som möjligt för att respondenterna själva skulle få berätta vad som är 

viktigt för dem som projektledare.  

 

Intervjuerna varade mellan 50 och 75 minuter. Båda författarna till studien deltog 

på alla intervjuer. Vi ställde som sagt öppna frågor och inledningsvis bad vi 

projektledarna berätta om deras arbete och vilken roll de hade. Utifrån det de 

berättade plockade vi upp trådar som vi bad dem utveckla vidare. Det enda vi 

hade som rättesnöre var att det skulle handla om deras erfarenheter från ledarskap 

i distribuerade team. Vi upplevde det som positivt att vara två som intervjuade, 

lyssnade och reflekterade. Innan vi började intervjua våra respondenter tänkte vi 

att en av oss skulle leda intervjun och den andre skulle anteckna iakttagelser kring 

exempelvis kroppsspråk och pauser. I realiteten blev det dock inte riktigt så. 

Under intervjuerna interagerande vi båda med respondenterna, dock varierade vår 

respektive aktivitetsnivå; under vissa perioder drev den ene på intervjun medan 

den andre var mer passiv. Att vi var två som intervjuade gjorde att vi fick två 

infallsvinklar till vad våra respondenter berättade och vi menar att det gjorde 

intervjumaterialet ännu rikare då vi kunde plocka upp fler trådar av det som sades. 

Att leda intervjuer insåg vi vara en utvecklingsprocess. För att få respondenterna 

att berätta om sina upplevelser behövde vi få dem att känna sig trygga med oss 

och intervjusituationen. Efter ett par intervjuer kände vi att vi hittade en balans i 

hur vi båda agerade och hur “intervjurytmen” borde gå till. 

 

I direkt anslutning till intervjuerna transkriberade vi dem. Vi kodade allt material 

efter att intervjuerna var gjorda. Dock började en slags kodning i huvudet på oss 

direkt efter första intervjun. Utifrån de svar vi fick började vi automatiskt 

sammankoppla de olika utsagorna. På så sätt kan man säga att kodningen tog fart 

direkt efter första intervjun. Att koda är ett mödosamt arbete, som kan sägas 

utgöra själva kärnan i grundad teori. Efter att vi genomfört den första, öppna 

kodningen av alla intervjuer började arbetet med att skapa grupper av koder och 

benämna dessa. Vi hade stor nytta av en ansenlig mängd post-itlappar och två 

whiteboardtavlor i denna process. Efter hand växte fyra kategorier fram, som vi 

definierat som våra kärnkategorier. Vilka dessa är ska vi snart berätta mer om.  
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Fig.  1  Kodningsprocessen 

I figur 1 Kodningsprocess visar vi de olika stegen i kodningsprocessen, och dess 

iterativa förlopp. Denna modell beskriver hur vi har kodat vårt insamlade 

material. Efter intervjun började vi transkribera direkt. Till detta använde vi 

verktyget Express Scribe för att förenkla arbetet. Efter alla transkriberingar var 

klara började vi med den öppna kodningen där vi satte egna ord på 

respondenternas uttalanden. 

 

Kärnkategori Under- 
kategori 

Kodnyckel Indikator Person 
 

Transkription Memo 

Fysiska 
möten 

Sociala 
band 

H Behovet 
av 
kontakt 

PO Min 
erfarenhet är 
att det är bra 
att träffas 
initialt 

 

Tabell 2  Exempel på kodningsprocessen i Excel 

 

Dessa indikatorer gavs en kodnyckel för att enklare kunna sortera dem i Excel-

dokumentet som användes, detta exemplifieras i tabell 2. Kodnycklarna 

överfördes sedan till post-it-lappar för att visualisera uppdelningen i 

underkategorier. I och med att vi fick upp dem på en whiteboardtavla kunde även 

sambanden mellan kodnycklarna tydliggöras. Under den teoretiska kodningen, 

växte våra underkategorier och så småningom kärnkategorier fram utifrån 

kodnycklarna på whiteboardtavlan. Genom att sortera Excel-dokumentet utifrån 
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underkategorier kunde vi sedan analysera vad varje respondent berättat om 

respektive område. Under kodningsarbetet uppkom idéer och tankar om samband 

som vi skrev ner i så kallade ”memon” (minnesanteckningar) för att kunna plocka 

upp den tråden senare i analysfasen. I modellen, figur 1, vi vill med de nästan 

cirkulära pilarna belysa att processen med att skapa indikatorer, kodnycklar och 

underkategorier är något som inte varit helt linjärt. Under den teoretiska 

kodningen har vi sett hur olika samband har förändrats beroende på hur vi valt att 

klassificera olika underkategorier eller kärnkategorier.  

 

Glaser (1978) beskriver hur framväxten av teorin sker genom den teoretiska 

kodningen och det konceptuella sorterandet (eng. conceptual sorting). Processen 

bör vara något ”kaosartad” till en början, vilket gör det till en utmaning för den 

som analyserar empirin. Vi delar den uppfattningen och menar att det till en 

början fanns många kodnycklar som hamnade långt utanför något som senare kom 

att bli kärnkategorier. Men ju längre tiden gick och samband upptäcktes kunde 

våra underkategorier och kärnkategorier omformuleras till något som tillsammans 

skapade en röd tråd; för oss har sannerligen framväxten och utvecklingen av vår 

teori varit tydlig. Glaser (1978) menar att teoretiska koder kan växa fram under 

arbetet med kodningen och nya kopplingar framstår och det är det vi velat 

illustrera i Figur 1 Kodningsprocessen med de cirkulära pilarna.   

 

2.5 Vår roll  

Kvaliteten på forskningen är starkt kopplad till forskarens kompetens och 

sensitivitet gentemot materialet (Thornberg & Fejes 2015). Merriam (1998) i 

Thornberg och Fejes (2015) ställer tre krav på forskaren som använder en 

kvalitativ metodansats;  

1. Tolerans för vagheter och tvetydigheter. Man måste vara något av en 

detektiv och leta pusselbitar till den framväxande bilden. 

 

2. Sensitivitet. Man måste vara känslig för nyanser i data som samlas in och 

medveten om sin egen roll och hur ens egen person spelar roll för 

resultatet. 

 

3. Vara en god kommunikatör. Kunna leva sig in i respondenternas situation, 

kunna ställa bra frågor och lyssna aktivt. Förmedling av resultat i form av 

skriven text i till exempel en uppsats hör till denna färdighet. 

 

Det spelar förstås roll för vårt resultat att det var just vi som gjorde studien. Vi är 

inte objektiva bandspelare som registrerade vad som sas under intervjuerna, utan 

människor med erfarenheter och kunskaper som tolkar det som sägs utifrån vilka 

vi är. Därför kan man inte veta om andra som hade ställt samma fråga hade fått 

samma resultat som det vi fått. I grundad teori är vi som forskare en del av 

studien, vi går inte in med ambitionen att vara objektiva. Objektivitet är heller inte 

någonting som inom grundad teori eftersträvas (Glaser, 1978). Genom kodning 

och sortering av data skapar vi vår egen teori, den ligger inte som en absolut 

sanning i väntan på att bli upptäckt.  
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Vi har fått en fördjupad insikt i vad det innebär att bedriva forskning med hjälp av 

GT under arbetets gång. Vikten av att vara en närvarande intervjuare och våga 

stanna kvar på samma område och gräva sig djupare och djupare kan inte 

överskattas. Detta har blivit tydligt i efterhand när vi gjort vårt kodningsarbete att 

vi under intervjuerna kunde ha gjort djupdykningar i detaljer som vi inte varit 

medvetna om på förhand. Det har inneburit att vi på vissa ställen i vår 

undersökning känner att vi endast berört området ytligt. Å andra sidan är det här 

konsekvenser av att använda grundad teori, där man inte vet på förhand precis vad 

man letar efter. 

 

Skulle vi genomföra fler intervjuer med erfarenhet från denna undersökning i 

ryggen skulle resultatet ge en än mer nyanserad och djupare bild. Betydelsen av 

forskarens roll och tidigare erfarenheter har blivit ännu tydligare för oss efter att 

ha varit ute i fält, kodat och sökt upp existerande teori. Det har gett oss en ökad 

medvetenhet om att kunskapen skapas i en interaktion mellan forskaren och 

datamaterialet. 

 

2.6 Källkritik 

Källor som har hjälpt oss i vår metodutveckling har främst utgjorts av böcker. 

Eftersom det finns en tydlig huvudkälla för denna litteratur i form av Glasers 

ursprungsverk ville vi använda oss av den, även om det finns många andra 

författare som skriver om grundad teori utifrån Glasers och Strauss 

ursprungstankar. För mer “hands-on” tips hur man kan genomföra en studie enligt 

grundad teori har vi haft stor nytta av mer lättillgänglig litteratur, ofta med just 

studenter eller doktorander som målgrupp. Genom att använda både Glaser själv 

och de mer kortfattade beskrivningarna av grundad teori anser vi oss ha undvikit 

att adoptera en alltför populärvetenskaplig variant av grundad teori. 

 

Övrig litteratur om ledarskap och arbete i virtuella team med angränsade teman 

utgörs nästan enbart av vetenskapliga artiklar. Det kan ses som en brist, att vi inte 

använt oss av några böcker. Dock tror vi att vi genom att använda artiklar istället 

har fått en mer aktuell och heltäckande bild eftersom böcker ofta står för mer 

generella beskrivningar av fenomen. Genom att använda oss av artiklar har vi fått 

mer spetsforskning inom det relativt snäva område som virtuella projekt utgör i 

litteraturen.  

 

Vi har nu presenterat vår metodansats i form av metodens bakgrund, kritik mot 

den, hur vi har arbetat utifrån grundad teori och hur vi tänkt när vi utvecklat vårt 

arbetssätt. Nu följer ett kapitel där vi presenterar befintlig forskning kring 

projektledning i virtuella team för att ge dig som läsaren en snabb överblick över 

området.  
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3 Tidigare forskning 

Här presenterar vi en överblick över tidigare gjord forskning om effektivt 

ledarskap i distribuerade team. Detta avsnitt innehåller en översikt över forskning 

generellt om virtuella projekt och projektledning i sådana projekt, oberoende av 

sektor eller bransch. Flertalet studier som presenteras i detta kapitel innehåller 

samlade råd till projektledare i distribuerade projekt. I vårt analysavsnitt kommer 

vi gå in djupare på tidigare gjord forskning och se hur den förhåller sig mer 

specifikt till den här studiens resultat.  

 
Nyckelfaktorer för att skapa effektiva virtuella team 

Efter genomgång av tidigare gjord forskning kring virtuella team och effektivitet 

har vi kommit fram till att det råder en viss samsyn mellan forskarna på fältet när 

det gäller viktiga faktorer för att lyckas med virtuella projekt. Horwitz et al. 

(2006) fann i sin undersökning att respondenterna ansåg att de viktigaste 

faktorerna att fokusera på var att klarlägga vilka mål som satts upp för projektet 

och vilka roller och ansvar som föll på respektive teammedlem. Dessa faktorer 

menar författarna var tätt sammankopplade med att skapa ett team, likriktning och 

främja kommunikation inom projektet. Även Chinowsky och Rojas (2003) samt 

Berry (2011) betonar vikten av att säkerställa att alla teammedlemmar har en 

gemensam målbild. De menar också att projektmedlemmarna tidigt måste 

upplysas om vad som förväntas av dem i deras arbetsroller.  

 

En annan nyckelfaktor för att teamen ska lyckas är att kunna skapa tillit mellan 

medlemmarna. Hunsaker och Hunsaker (2008) poängterar betydelsen av att den 

etableras i ett tidigt skede i projektet, då det är svårare att skapa tillit senare. Även 

Horwitz et al. (2006) lyfter fram tillit som en kritisk faktor för att kunna bygga ett 

team och skapa sammanhållning. Detta stärks av Chinowsky och Rojas (2003) 

som menar att tillit också är svårt att skapa utan att teammedlemmar ses, vilken 

presenteras som en stor utmaning för distribuerade team. Även Hunsaker och 

Hunsaker (2008) samt Horwitz et al. (2006) hävdar att det är essentiellt att 

teammedlemmarna möts fysiskt vid projektstarten.  

 

I de fall när personer från flera organisationer arbetar tillsammans i ett projekt 

eller kommer från olika kulturella bakgrunder är risken stor att missförstånd 

uppstår. Att kunna kommunicera på ett sätt som alla förstår är grundläggande för 

att projektet ska ha chans till goda resultat, menar Horwitz et al. (2006). Hunsaker 

och Hunsaker (2008) lyfter både problematiken men också det potentiella värdet i 

att arbeta interkulturellt. Kan projektledaren överbrygga språkbarriären, skapa 

förståelse för varandras kulturer och tydligt visa vad projektet ska resultera i kan 

den diversifierade bakgrunden leda till ett mer kreativt team än en grupp från en 

homogen bakgrund. Som del i att skapa ett likriktat team poängterar Horwitz et al. 

(2006) att konflikter måste hanteras när de uppstår för att projektet ska ha chans 

att fortlöpa effektivt. Tidigare nämnda faktorer menar vi kan ses som åtgärder för 

att minska risken för att konflikter uppstår i projektet. Exempelvis visar Horwitz 

et al.:s (2006) studie att personerna från olika delar av världen ser olika på hur 

konflikter ska lösas, där några tenderar att vara mindre benägna att söka 

kompromisser än andra. Konflikthantering är, enligt Chinowsky och Rojas (2003), 

en av de utmaningar projektledaren måste ta hänsyn till i virtuella projekt. Bristen 

på informell kommunikation pekas ut som en orsak till att konflikter kan bryta ut i 
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distribuerade team. På grund av att kommunikationen sker via tekniska verktyg 

menar författarna att det finns en uppfattning om att kommunikationen måste vara 

mer formaliserad. Detta leder till en ökning av informationsutbyte, vilket kan 

ligga till grund för konflikter.  

 

För att virtuella team ska bli framgångsrika krävs fungerande teknik och en 

ledning av projektet som är anpassad till projektformen. Om inte hänsyn tas till 

bägge dessa grundbultar leder det lätt till frustration, kostnadsöverskridelser och i 

värsta fall ett misslyckat projekt (Chinowsky & Rojas 2003). 

 

De tekniska verktygen och användande av dem är den sista avgörande faktorn för 

de virtuella projektens potentiella effektivitet. Projektledare som visat sig vara 

framgångsrika i virtuella projekt har enligt Malhotra et al. (2007) använt sig av 

virtuella verktyg för att följa teammedlemmars progress. Övervakandet av 

aktivitet vid möten och användning av virtuella verktyg kan ge indikationer på om 

personer i projektet behöver stöd eller utbildning. Chinowsky och Rojas (2003) 

menar att tekniken bör vara implementerad på tre interaktionsnivåer; en 

kommunicerande, en asynkron och en synkron nivå.  Annars riskerar tekniken att 

bli en hämmande faktor. Exempel på asynkron interaktion är projektplattformar 

och molntjänster där projektdeltagare kan dela och ta del av information och data. 

Synkron interaktion kan vara delad bildskärm som möjliggör förändringar i data i 

realtid. Kopplat till den kommunicerande nivån kan återigen Malhotra et al. 

(2007) nämnas som ger projektledaren rådet att bestämma hur kommunikationen 

med tekniska verktyg ska gå till för att den ska bli tydlig. Berry (2011) lyfter fram 

vikten av att tydliggöra för gruppen hur tekniken ska användas och vilka fördelar 

det finns att delta aktivt i dessa verktyg.  

 

Kommunikation betonas av alla artikelförfattare vi tagit del av. Det genomsyrar 

de framgångsfaktorer som presenteras i artiklarna. Att kunna kommunicera med 

varandra är kittet som håller teamen samman. Det används för att skapa tillit, för 

att överbrygga kulturella skillnader, konflikthantering och skapa likriktning 

genom att kommunicera tydliga mål. Eftersom kommunikation är del av de olika 

nyckelfaktorerna menar vi att det är svårt och inte heller önskvärt att göra den till 

en fristående faktor. Detta är något som vi har insett under vår analys av vår 

empiri och som kommer att presenteras i Analys. 

 

Minskat resande med virtuella projekt? 

Många offentliga verksamheter i Sverige har som mål att minska antalet 

tjänsteresor. Intuitivt tänker vi oss att den virtuella tekniken och ökningen av 

distribuerade projekt gör att resandet minskar, eftersom vi kan jobba på var sitt 

håll. Men så måste det nödvändigtvis inte förhålla sig. Idag gör tekniken att vi 

startar samarbeten över långa distanser och eftersom det fysiska mötet är så viktigt 

reser man faktiskt mer än man hade gjort annars. Samhällen med god tillgång till 

och vana vid kommunikationsteknologi är också de som har möjlighet att resa, 

och på så sätt kan teknologin fungera som en utlösande faktor för resande snarare 

än som ett substitut för det (Plepys 2002, Adams 1999 refererade i Abrahamsson 

Lindeblad et al. 2016). Enligt Abrahamsson Lindeblad et al. (2016) finns det i 

forskningen mycket lite som visar en direkt koppling mellan användandet av 

virtuella möten och en sjunkande mängd utsläpp. Minskade kostnader för resor är 
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i huvudsak det som driver organisationer att jobba mer virtuellt. 

 

Vi har här gett en kort introduktion till den existerande forskningen kring 

nyckelfaktorer för att få distribuerade projekt att fungera effektivt och det är 

tydligt att projektledaren har en stor roll att spela när det gäller att klargöra 

målsättning, skapa tillit, kunna kommunicera interkulturellt, hantera konflikter 

och sätta uppriktlinjer för samarbetet via tekniska verktyg. Vi har också sett att 

man inte alltid minskar resandet genom att jobba mer virtuellt.  I följande avsnitt 

kommer vi att presentera vad vi har funnit är de viktigaste områdena för en 

projektledare i virtuella team för att de ska fungera effektivt. 
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4 Empiri och Analys 

Då vi har utgått från grundad teori som metod och därför samlat in och analyserat 

data parallellt menar vi att empiri och analys är så tätt sammanbundna att de inte 

kan särskiljas. Vid första kodningen av våra respondenters berättelser (empirin) 

började vi analysera dessa. Därför följer här en syntes av empiri (resultat), tidigare 

forskning och analys. 

 

Det här avsnittet är uppdelat utifrån våra fyra kärnkategorier och dess 

underkategorier. I första delen av varje kärnkategori finns en sammanfattning om 

vad respondenter sammantaget berättat om respektive område. Vidare följer 

individuella utsagor med beskrivande citat, kopplat till våra underkategorier. 

Sedan presenterar vi befintlig teori inom området innan vi avslutar med en 

sammanfattning där vi knyter an vår analys med existerande teori.  

 

Enligt Glaser (1978) ska forskaren söka efter en kärnkategori. Thornberg och 

Forslund Frykedal (2015) menar att det mycket väl kan finnas två kärnkategorier 

som empirin kretsar kring. I vår analys har vi kommit fram till fyra 

kärnkategorier, se figur 2 Våra kärnkategorier samt påverkansfaktorer. I vårt 

analysarbete sökte vi efter en kärnkategori, men efter att ha skapat en hierarkisk 

struktur kom vi fram till att en kärnkategori inte var nog för att spegla 

respondenternas main concern. Fyra huvudkategorier växte fram som helt centrala 

och vi valde att göra dem till våra kärnkategorier. Dessa anser vi fyller en 

funktion i att förklara vad det innebär för en projektledare att styra och leda 

distribuerade team; alla relaterar lika mycket till projektledarens metoder och 

verktyg för att skapa effektiva team. Utöver våra kärnkategorier har vi också fem 

ytterligare områden, som vi valt att kalla påverkansfaktorer. Dessa påverkar 

projektledarens vardag men är inte direkt kopplade till roll. Vi vill påminna 

läsaren om att även om respondenternas berättelser är uppdelade på ett visst sätt i 

våra modeller är det fortfarande erfarenheter av en verklighet som inte delas upp  

Fig.  2  Våra kärnkategorier samt påverkansfaktorer 
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lika enkelt. Därför finns det ibland element som påminner om varandra i de olika 

kategorierna, just för att de ofta är tätt sammankopplade med varandra. Figur 2 

illustrerar våra fyra identifierade kärnkategorier samt de fem påverkansfaktorerna 

till höger.  

 

4.1 Kommunikation 

Våra fyra kärnkategorier kan alla kopplas till ett femte tema: kommunikation. Vi 

har valt att inte göra det till en separat kärnkategori eftersom kommunikation 

egentligen är vad allt handlar om; ledarskapet, det fysiska mötandet, tekniken och 

kulturförståelsen. Vi kommer inte djupdyka i ämnet kommunikation eftersom 

kommunikation är överallt och som sagt inte tydligt kan särskiljas från våra 

kärnkategorier. I vårt data har vi ändå hittat erfarenheter som specifikt kan 

kopplas till begreppet kommunikation och som vi vill synliggöra. Vi valt att dela 

in i dem i kategorierna Hindrande och Informationsförmedling. 

 
Hindrande 

Ett hinder, eller barriär för kommunikationen kan vara språkförbistringar. När 

man ska samarbeta och inte riktigt förstår varandra kan missförstånd uppstå och 

skapa problem i samarbetet. 

 
[...] innan dom reste hit började vi chatta lite och det var en kille som jag 

började chatta med och skrev jättebra och sen kom han hit och jag kunde 

inte förstå ett ord av vad han sa. Ingenting! Ingenting! Och han var så 

fruktansvärt duktig i det ämne som vi behövde. Jisses! - Milena, Karlstad 

kommun 

 

PO, Karlstad kommun, bekräftar också att engelska som arbetsspråk kan ställa till 

med förvirring ibland. Detta stämmer även in på vad Katarina på Länsstyrelsen 

beskriver under internationella samarbeten. Ofta möter hon stora delegationer där 

få talar engelska.  

 
Informationsförmedling 

Att kommunicera utåt vad man håller på med i projektet och sedan vad man 

åstadkommit är ofta ett krav på projekt som finansieras med offentliga medel. 

Detta är alltså något projektledare måste etablera. 
 

Det behövs ju alla de här bitarna. Kommunikation blir ju viktigare och 

viktigare i dom här projekten också, att man ska synas för det ska vara 

proffsigt och sådär, så att det är väldigt mycket kommunikation. - 

Katarina, Länsstyrelsen 

Det kan till exempel vara via en hemsida som man visar upp projektet. Sociala 

medier är också något som man måste använda sig av. PO pratar om vikten av 

kommunikation och dialog till politiker till exempel. Han betonar också att det är 

viktigt att anpassa kommunikationen till målgruppen, de man vill kommunicera 

med. Flera av projektledarna jobbar tätt tillsammans med en kommunikatör.  
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Efter att vi nu presenterat kommunikationen som central i alla dimensioner av 

projektledningen och pekat på ett par områden där den kan vara extra 

framträdande går vi nu vidare till vår första kärnkategori: Ledarskap.  

 

4.2 Kärnkategorin Ledarskap 

Ledarskap visade sig vara en viktig faktor för att skapa effektiva team. 

Anpassning, struktur och tidigare erfarenheter är några av faktorerna som 

projektledarna framhåller som viktiga för att lyckas i virtuella team. Som 

presenterat i figur 3 Modell kärnkategorin Ledarskap, byggs kärnkategorin upp av 

underkategorierna Social kompetens, Rollfördelning, Engagerande, Planerande 

och Erfarenhet. Underkategorierna Erfarenhet och Social kompetens skiljer sig 

från de övriga då de är egenskaper hos projektledaren snarare än verktyg, metoder 

eller strategier hen använder för att få arbetet att flyta på.  

 

 
 

 
Fig.  3  Modell kärnkategorin Ledarskap 

 
Social kompetens 

Baserat på projektledarnas berättelser uppfattar vi det som att social kompetens är 
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projektdeltagare tycks vara essentiell för att få grupper att fungera. De flesta 

betonar vikten av att ses och där kommer också social kompetens in som en viktig 

ingrediens.  
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har han lyckats uppnå genom att vara närvarande och skapa trygghet. Just 

närvaron var väldigt viktig eftersom det var väldigt många aktörer i projektet. 

 
[…] min personlighet och skapar en trygghet i ett projekt om jag liksom 

har byggt upp en relation. - PO, Karlstad kommun 

 

När PO jobbar med erfarna partners ser han ett mindre behov för stöttning än 

annars, han läser alltså av de han ska jobba med för att anpassa sitt ledarskap 

därefter.  

 

På samma sätt menar Katarina på Länsstyrelsen att hennes stöttande roll varierar 

beroende på vilka samarbetspartners hon har. Stöttningen blir mer framträdande 

när hon har jobbat tillsammans med mindre erfarna partners. Patrik på 

Skatteverket pratar om att vara med i ”kurvtagningen”, då det gäller att vara 

beredd på alla situationer eller problem som kan uppstå. Milena på Karlstad 

kommun betonar att hon som projektledare måste kunna se varje individ och dess 

olika karaktärsdrag för att skapa ett lyckat samarbete. Milena menar att hon som 

projektledare har ett stort ansvar att anpassa sig, även om hon betonar att 

projektdeltagarna bör ha anpassningsvilja.  

 
Rollfördelande 

Respondenterna ger uttryck för ett mycket varierande ansvar som projektledare 

beroende på vilket projekt de blivit tilldelade. Flera betonar vikten av att skapa 

tydliga riktlinjer för att sedan fördela ansvaret till personerna eller 

organisationerna som projektledaren har under sig. Det finns även en önskan om 

att fördela ledaransvaret om projektet antingen är för komplext eller om 

projektledaren inte kan närvara på plats där den största delen av arbetet utförs.  

 

I de internationella projekten upplever Katarina att de organisationer som varit 

leadpartner; organisationen med ledaransvar för projektet, skiljt sig mycket åt i 

hur de valt att styra samarbetet.  

 
Leadpartnern måste ta tag i partnerskapet och styra upp projektet men 

däremot måste man ju ge parterna friheten att jobba på sitt sätt. Det är en 

liten balansgång där. - Katarina, Länsstyrelsen 

 

Medan vissa organisationer riktar in sig på ett mycket dominerande ledarskap 

genom detaljstyrning menar Katarina att deltagande parter måste få känna frihet 

under en, av leadpartnern, tidigare etablerad arbetsram. Projektledarrollens 

ansvarsområde varierar kraftigt i de projekt Mathias på LiV leder. Här kan 

ledarskapet vara uppdelat i en administrativ del och en teknisk del. Ibland är inte 

uttryckt vem som är administrativ projektledare och då faller det ansvaret på 

honom, vilket gör att han måste fokusera på flera saker samtidigt. Detta leder ofta 

till att han prioriterar de tekniska uppgifterna på bekostnad av ledaransvaret. Som 

följd till de dubbla rollerna Mathias innehar riskerar projektet att bli försenat. PO 

upplever att ett delat ledaransvar har varit en av nyckelfaktorerna för att lyckas i 

projekt: 
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Karin och jag var ju dom som [...] roddade det tillsammans. jag stod väl 

som projektledare men vi jobbade väldigt tajt [...] där vi bollade det 

mesta. - PO, Karlstad kommun 

 

Genom att föra samman två kompetenser; PO:s miljöexpertis och hans kollegas 

kommunikationsexpertis, kunde de leda projektet tillsammans och nå goda 

resultat. Katarina påpekar också vikten av att ha ett team som arbetar kring 

ledningen av projektet. Patrik på Skatteverket menar att det är projektets natur 

som avgör hur projektledarrollen ser ut, exempelvis att han ibland inte får en egen 

budget att ansvara för utan bara tilldelas resurser. Både Patrik och PO drar 

paralleller mellan projektledarrollen och chefsrollen i linjeorganisationer. I projekt 

måste projektledaren ibland bli lite mer av en “chef” där hen väljer att jobba mer 

med mjuka värden som stöttning istället för att bara fokusera på projektets 

leverabel. Chefsrollen i projektet handlar dock även om att ibland behöva ta beslut 

som att ersätta någon som inte fungerar i den roll som hen tilldelats. För Milena, 

Karlstad kommun, är det viktigt att hon hittar en ledarfigur i gruppen hon leder, 

om hon själv sitter på distans medan gruppen sitter samlat. Detta för att ha en 

kanal för att kommunicera igenom och kunna stämma av med.  

 

Engagerande 

”Engagerande” har vi kallat den tredje underkategorin till kärnkategorin 

Ledarskap. Flertalet respondenter menar att det är grundläggande att värna om 

projektdeltagarna på en personlig nivå för att genom högre motivation kunna nå 

bättre resultat i projektet. Genom täta personliga möten, information om 

förändringar i projektet och att vara flexibel i arbetssätt och synen på deltagarnas 

kompetenser försöker de skapa engagemang hos sina teammedlemmar.  

 

Kommunikationen mellan projektledaren och projektdeltagarna är viktig för att 

kunna skapa och bevara engagemang och motivation. I vissa skeenden i projektet 

är den viktigare än annars. Lars menar att det krävs mycket kommunikation när ett 

projekt har lagts ner i förtid för att fånga upp teammedlemmarnas motivation.   

 
Hur sugna är dom på att vara med nästa gång? Jag slängde bort 200 

timmar. Och det kan ju vara att dom har gjort ett utmärkt arbete de där 

200 timmarna bara att det handlade inte om det utan om nåt annat. - Lars, 

MSB 

 

Information om varför det beslutades om att lägga ner projektet är alltså mycket 

viktigt. Att berätta om vad som beslutats på styrgruppsmöten ser han också som 

en värdefull insats för att alla i projektet ska känna att de deltar i projektet och är 

medvetna om var projektet är på väg. PO, på Karlstad kommun, påpekar hur han 

sökt lösningar när problem har uppstått i projektet. I vissa fall har han genom 

vägledning och anpassning kunnat styra sina projektmedlemmar rätt men i andra 

fall har han varit tvungen att ta bort personen från projektet. Milena, även hon, 

berättar att det vid internationella samarbeten uppstått kommunikativa problem på 
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grund av bristfällig engelska vilket hon löst genom att balansera två av hennes 

teammedlemmars kompetenser.  

 
Han hade en kompis som inte var så duktig men han var bra på engelska 

så jag parade ihop dom två. Jag sa okej, du måste hjälpa mig eftersom 

[...] engelska är inte mitt förstaspråk heller och inte ert så vi hjälps åt. Nu 

jobbar ni tillsammans och jag kommunicerar med den som kunde prata 

bättre. - Milena, Karlstad kommun 

 

Att hon även tagit del av “skulden” till språkförbistringen menar vi är ett uttryck 

för en ödmjukhet i ledarskapet för att få gruppen att fungera, där hon gett avkall 

på prestige för att gynna gruppen. 

 

Planerande 

Respondenterna ger i den här underkategorin uttryck för strategier för hur de får 

projektarbetet att fungera effektivt. Förberedelser inför projektet framstår som 

mycket viktigt för de intervjuade projektledarna. Flera av dem använder sig av 

projektmodeller för att få stöd i hur projektet ska bedrivas och påpekar betydelsen 

av att kunna använda respektive modell på sitt eget sätt. Att ta tid på sig under 

planeringsfasen är ytterligare en faktor som betonas. Täta uppföljningar ses som 

ett viktigt verktyg för att kunna följa projektets progress. Flexibilitet på olika sätt 

återkommer även i denna underkategori då projektledarna är måna om deltagarnas 

tid och osäkerhet kring hur projektet ska utföras. Att ibland behöva ta i med 

tydliga krav ser ett par respondenter som nödvändigt för att få fram resultat.  

 

Som stöd har projektledarna projektmodeller som de kan följa. Lars menar att det 

är upp till var och en att anpassa modellen till vad de tror sig komma behöva för 

att genomföra projektet: 

 
Det har varit ganska fritt att hur man plockar från det här smörgåsbordet. 

Vi har inte sagt att så här måste det se ut. - Lars, MSB 

 

Även PO uttrycker samma sak. Han menar också att det är mycket viktigt att ta 

sin tid under planeringsfasen. Faran är stor att projektet hamnar långt bort från det 

tänkta resultatet om det dras igång för tidigt. Ett medel för att kontrollera att 

projektet fortlöper som tänkt är att ha täta uppföljningar, något som alla 

respondenter förordar. Dessa kan vara rapporteringar varje vecka, avstämningar 

femton minuter varje dag men också rapportering mot styrgruppen. Att vara 

flexibel inför osäkerheter kring projektet är en nyttig lärdom PO har dragit.  

 
Detaljstyr man så är ju risken att vi liksom tog fel beslut innan vi visste 

hur det fungerade. - PO, Karlstad kommun 

 

Flexibilitet i projektledningen syns på flera sätt. Patrik på Skatteverket är 

medveten om vad “meningslösa” möten kan innebära för motivationen hos 

teammedlemmarna och hur svårt det kan vara för alla att avvara den tid som det 



 
 

 23 

krävs för ett möte för hela gruppen. Därför försöker han anpassa möten till vad 

syftet egentligen är och vilka som behöver mötas. Möten kan ta form av 

direktkommunikation via telefon eller Skype, eller vad Patrik kallar asynkrona 

möten i form av mailkonversationer. Milena och Katarina, från Karlstad kommun 

respektive Länsstyrelsen, anser att det ibland är viktigt med rak och tydlig 

kommunikation för att komma till rätta med progressen. När parter i projektet inte 

levererar det de ska kan påminnelser om krav och felaktiga tillvägagångssätt vara 

strategier för att få parterna att följa projektets riktlinjer.  

 
Erfarenhet 

För projektledarnas ledarskap har deras tidigare erfarenheter varit mycket 

värdefulla. Erfarenhet är den sista av underkategorierna till kärnkategorin 

Ledarskap. Flera har bakgrund i andra sektorer och andra företag. Genom att 

själva erfara vad som kan gå fel i ett projekt är de nu mer rustade att hantera dessa 

svårigheter om de dyker upp samt förhindra att de sker över huvud taget.  

 

Milena menar att projektledarrollen skiljer sig mycket åt beroende på vilken 

sektor hon har arbetat inom.  

 
Det är en helt annan femma att arbeta som konsult. Och jag fortsatte med 

mitt jobb som projektledare. - Milena, Karlstad kommun 

 

Genom att lära sig hur olika sektorer fungerar har hon fått med sig en bredd som 

hon kan utnyttja i sin yrkesroll som projektledare. PO, Karlstad kommun, betonar 

vikten av sina tidigare misstag. Att kunna uppleva och lära sig av dem har gjort 

honom mer ödmjuk inför ledarrollen och gett honom insikter i hur han bör 

förbereda och styra sitt team och sitt eget arbete för att effektivisera progressen. 

Av de intervjuade finns en varierande erfarenhet gällande att arbeta virtuellt. 

Mathias på LiV har arbetat distribuerat hela sitt arbetsliv medan exempelvis PO 

arbetat mer lokaliserat. För Mathias är det virtuella arbetssättet ett naturligt 

arbetssätt. 

 

4.3 Tidigare forskning kopplat till kärnkategorin Ledarskap 

Kayworth och Leidner (2002) pekar ut förståelse (eng. understanding) som en 

framgångsfaktor för effektivt ledarskap. I team där ledaren har förståelse för 

teammedlemmarnas förutsättningar får ledaren högre betyg av sina medarbetare 

än i team där ledaren är distanserad. Att anpassa ledarskapet till gruppens och 

individernas behov kallar Blanchard et al. (2013, i Northouse 2016) för 

situationsanpassat ledarskap. Utifrån gruppens kompetens och engagemang krävs 

det att ledaren har känsligheten att anpassa sin roll som stöttande och styrande. 

Hunsaker och Hunsaker (2008) påpekar att projektledaren måste balansera 

faktorer som kulturella skillnader och individualism för att kunna få samarbetet att 

fungera. 

 

Flera av projektledarna påtalar vikten om att teammedlemmarna ska känna frihet 

när de arbetar med sina uppgifter. Hoegl och Muethel (2016) menar att virtuella 

team kan tjäna på att införa ett delat ledarskap (eng. shared leadership) där 
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personerna i projektet har autonomi gällande sina arbetsuppgifter. Även Kayworth 

och Leidner (2002) framhåller att de bästa ledarna i virtuella team fungerar som 

mentorer snarare än diktatorer; någon som finns där som stöd när det behövs och 

inte detaljstyr. Enligt Hunsaker och Hunsaker (2008) handlar det om att föra över 

de funktioner som sköts av en projektledare på plats till medarbetarna; de blir vad 

författarna kallar ett ”self-managing team”. På så sätt minskar behovet av 

övervakning och kontroll av teammedlemmarna. Att övervaka och kontrollera har 

visat sig vara problematiskt för de virtuella projektledarna. 

 

Hunsaker och Hunsaker (2008) påpekar några faktorer som projektledaren måste 

ta hänsyn till vid uppstart av ett nytt projekt. Däribland nämns möjligheten att 

välja sina egna teammedlemmar och att om det är möjligt, välja personer som har 

samma kultur inom projekt, exempelvis samma kunskap om tekniska verktyg. De 

betonar även att projektledaren måste tydliggöra vad projektet ämnar uppnå, vad 

som ska prioriteras och kriterier för att projektet ska anses vara lyckat. Också 

Berry (2011) menar att målsättningen måste vara satt tidigt, även om han menar 

att målsättningen till viss del kan förhandlas fram som del av lagbyggandet av 

teamet. Detta stöds av Lepsinger och DeRosa (2015) som hävdar att chansen då är 

större att den uppskattade tiden för projektet blir mer pricksäker. 

 

Zander et al. (2013) framhäver projektledarens roll för att skapa engagemang och 

motivation inom gruppen. Att arbeta virtuellt innebär utmaningar som inte är lika 

framstående i geografiskt sammanhållna teams. De menar att det finns risk att 

medlemmar som blivit tillsagda att delta i det virtuella projektet uppvisar missnöje 

och motvilja till att engagera sig i projektet och inte vill lära känna de andra 

personerna som deltar. Brist på engagemang behöver dock inte bara handla om att 

personen i fråga är omotiverad till att arbeta virtuellt, men också att hen har 

arbetsuppgifter på sin traditionella arbetsplats som kräver hens uppmärksamhet 

och tid. Berry (2011) påminner om att projektledaren måste vara uppmärksam på 

att vissa teammedlemmar kan uppfatta sina virtuella arbetsuppgifter som mindre 

viktiga än de lokala. Genom att påminna om projektets vikt och göra det synligt 

kan engagemanget i gruppen öka. Ledarstilen beskrivs också som ett möjligt hot 

mot en motiverad arbetsgrupp. Människor som kommer från olika bakgrunder har 

olika förväntningar och inställning till hur de ska leda, ledas och hur arbetet i sin 

helhet ska fortlöpa. Zander et al. (2013) betonar risken med att ledaren ska 

försöka anpassa sitt ledarskap och bli en kameleont. Detta leder till att teamet får 

svårt att skapa en intern kultur att samarbeta kring. För att kunna påminna 

teammedlemmarna om den ursprungliga målsättningen bör projektledaren 

använda sig av uppföljningar och avstämningar ofta för att se om individen 

fortfarande är på rätt spår. 

 

För att projektet ska stå på en stadig grund menar Hunsaker och Hunsaker (2008) 

att projektledaren redan innan projektet drar igång ska börja motivera och skapa 

band till sina teammedlemmar för att de ska binda sig till projektet. Under denna 

fas ska projektledaren välja ut lämpliga medarbetare med lämplig bakgrund och 

kompetens för att samla metod- och domänexpertis. Under förberedelsefasen ska 

projektets uppdrag definieras samtidigt som kriterier för prioritering och 

framgångsfaktorer formuleras. Att projektgrupper kommer igång snabbt i arbetet 

utan att stöta på problem menar Haines (2014) utgör en fara då tilliten till 

varandra visat sig bli lägre. När gruppen senare i projektet stött på motstånd har 
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detta lett till att arbetet avstannat. 

 

Iorio och Taylor (2014) påvisar korrelationen mellan ett effektivt ledarskap och 

hens tidigare erfarenhet av att leda virtuella team. Erfarenheten bygger på en 

social och en teknisk aspekt. Projektledaren måste kunna skapa ett klimat som 

skapar möjligheter att bygga tillit mellan projektmedlemmarna, som exempel ges 

etablerandet av standardrapportering som grund för att fostra en kommunikativ 

kultur samt klargörande av målsättning och rollfördelning. De menar även att 

projektledarens erfarenhet gällande användandet av teknologiska verktyg kan ha 

en avgörande roll i hur det virtuella arbetet fortlöper. Att projektledaren är van att 

använda teknologin menar Iorio och Taylor (2014) leder till att projektledaren är  

mer lösningsorienterad i teknikrelaterade problem som kan uppstå. Även Pauleen 

(2004) menar att projektledarens teknologiska kompetenser kan ha inverkan på 

hur medarbetare uppfattar hens kompetens. 

 

Pierce och Hansen (2008) hävdar att projektledarens personliga egenskaper 

påverkar teamets potential att bygga upp tillit mellan varandra. Bland annat nämns 

känslomässig stabilitet, att vara utåtvänd och medvetenhet som viktiga egenskaper 

hos projektledaren för att projektgruppen ska arbeta mer effektivt.  

 

4.4 Avslutande sammanfattning kärnkategorin Ledarskap 

I både den befintliga forskningen och under samtal med våra respondenter 

framkommer det att projektledaren måste ha en känslighet inför att kunna läsa av 

situationer och vilket behov individer eller grupper har ur ledningssynpunkt. Flera 

av våra respondenter menar att frihet under ansvar är en grundvärdering. Det går 

hand i hand med existerande forskning som menar att distribueringen av ansvar 

till teammedlemmar för att göra dem mer självstyrande är essentiellt. Detta då 

projektledaren har svårare att övervaka den dagliga progressen än i traditionella, 

lokala team. Flera av våra projektledare har berättat om en delad ansvarsstruktur 

som ser ut på lite olika sätt, vilket vi menar är ett uttryck för att fördela 

arbetsbörda och engagemang. 

 

Våra respondenter framhåller att det är viktigt att fånga upp medarbetare som 

riskerar tappa motivationen, eller på annat sätt misslyckas med att slutföra sina 

arbetsuppgifter. Hos våra respondenter tycks det finnas en strävan efter balans i 

att anpassa sig till gruppen och vid rätt tillfälle sätta ner foten för att visa vad det 

är som gäller i projektet. En alltför anpassande projektledare kan enligt 

existerande forskning leda till att förtroende för denne urholkas och förvirring och 

omotivation uppstår. 

 

Att våra respondenter har varit projektledare under flera år har gett dem verktyg 

att hantera situationer och förebygga vissa risker. Den kunskap de har förvärvat 

genom tidigare erfarenheter tycks vara ovärderliga när de ska starta upp och leda 

ett nytt projekt. I vår undersökning framkommer det att det finns en oro kring att 

använda de tekniska verktygen och att det kan inverka negativt på arbetsprocessen 

inom projektet. Detta stöds av befintlig forskning som menar att en projektledare 

som är förtrogen med tekniken får en mer aktiv roll i att lösa problem i projektet 

vilket i förlängningen måste ses som en framgångsfaktor.  
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Tiden innan projektet drar igång är oerhört viktig för att det ska bli lyckat. Våra 

respondenter och tidigare forskning visar att det är välinvesterad tid att planera 

vilket skapar bättre förutsättningar för att lyckas. Flera artiklar påminner 

projektledarna om att välja rätt kulturell mix och kompetenser. I våra intervjufall 

har projektledarna ofta inte särskilt stor möjlighet att välja sina 

projektmedlemmar, vilket visar på att projektledaren i verkligheten inte alltid har 

de befogenheter som befintlig forskning ofta antar att de har. 

 

I vår undersökning framgår det att rollen våra respondenter har i många projekt 

inte är renodlade projektledarroller och detta innebär en konkurrenssituation om 

deras tid. Detta skiljer sig mot den tidigare forskning vi tagit del av, där 

projektledaren endast har en ledande roll. Det framgår att våra projektledare rör 

sig mellan en projektmedarbetarroll och en projektledarroll där den senare riskerar 

glömmas bort eller försummas då arbetsuppgifterna måste göras klart. Här menar 

vi att det finns belägg för att den befintliga forskningens förutsättningar i ordnade 

miljöer inte fångar upp en projektledares vardag.  

 

I följande avsnitt får vi ta del av respondenternas berättelser och tidigare forskning 

om begreppet kultur inom projekt. 

 

4.5 Kärnkategorin Kulturförståelse 

Kärnkategorin Kulturförståelse utgörs av underkategorierna Medvetande och 

Kommunicerande, se figur 4.  

 

 
 
Fig.  4  Modell kärnkategorin Kulturförståelse 
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Medvetande 

Begreppet kultur i det här avseendet innefattar både en internationellt kulturell 

aspekt och en interorganisationellt kulturell aspekt. Åsikterna kring den 

internationella kulturskillnaden varierar från att handla om kulturella skillnader 

kopplade till erfarenhet av att arbeta i projekt till att genom öppenhet och 

anpassning lyckas överbrygga dessa skillnader. Gällande organisationer i Sverige 

handlar det även där om att vara medveten om vad de andra partnerna går in med 

för tidigare erfarenheter och kunskaper.  

 

Både Milena, Karlstad kommun, och Katarina på Länsstyrelsen beskriver att de 

upplevt en mindre kulturskillnad mellan parterna när de arbetat med team som 

legat geografiskt närmare Sverige. Detta har berott på olika faktorer, menar de. I 

Katarinas fall har det handlat både om att organisationerna nära Sverige hon 

samarbetat med haft mer erfarenhet av denna typ av arbete, men också att det 

finns en liknande inställning till arbete i dessa länder. Milena är inne på en 

kommunikativ aspekt där ett polskt team talat mycket bra engelska vilket 

förenklat samarbetet. Med ett kinesiskt team var det svårare med engelskan. Inför 

samarbetet med det kinesiska teamet förberedde sig Milena och hennes team:  

 
Vi började faktiskt med en stor insats med att lära känna den kinesiska 

kulturen. - Milena, Karlstad kommun 

 

Hennes målsättning i internationella samarbeten är att teammedlemmarna ska vara 

medvetna om de kulturella skillnader och genom medvetenheten hitta ett sätt att 

samarbeta på. PO och Patrik, Karlstad kommun respektive Skatteverket, tydliggör 

de kulturella skillnader som kan finnas inom svenska organisationer. Enligt dem 

krävs både lyhördhet och en öppenhet inför skillnaderna för att samarbetet ska 

kunna fungera.  

 
Kommunicerande 

Kommunikation framstår som en faktor som projektledarna måste förhålla sig till, 

framför allt i de internationella projekten. För att överbrygga kulturskillnader 

används tydlig kommunikation om vad förutsättningarna för projektet är. Att ha 

kunskap om hur olika länders språkbruk kan betyda olika saker ses som en 

framgångsfaktor. 

 

Milena insåg att svaret “ja” kan betyda olika saker i det kinesiska språket. Genom 

att förändra sitt sätt att ställa frågor och därigenom anpassa sitt sätt att 

kommunicera med det kinesiska teamet kunde hon följa deras progress. 

 
Så det var viktigt att veta att jag istället använde hur, när, varför? Såna 

grejer, istället för att fråga “är ni on track?” Nej, istället frågade jag “när 

kommer jag att få det här? Ge mig ett datum.” - Milena, Karlstad 

kommun 

 

Milena försöker skapa förutsättningar för en ärlig kommunikation för att projektet 

ska lyckas. Genom att klargöra för sina utländska teammedlemmar att det var okej 
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att hamna efter i projektet så länge de berättade för henne kunde hon få de svar 

hon behövde utan att medlemmarna tappade ansiktet inför sina chefer. Patrik från 

Skatteverket säger att det kan vara extra viktigt att han kan se personen han pratar 

med när de samtalar på ett språk som inte är deras modersmål. Detta för att skapa 

en uppfattning om personen i fråga följer med i kommunikationen. De nordiska 

samarbeten han deltagit i har flutit på bra kommunikativt, med undantag när det 

kommit in någon från Finland som inte kunnat svenska. Engelskan har då fungerat 

som arbetsspråk.  

 

4.6 Tidigare forskning kopplat till kärnkategorin Kulturförståelse 

I virtuella team har deltagarna en mer varierad bakgrund än de som sitter samlat. 

Annan kulturell bakgrund, utbildning och så vidare. De som sitter samlat har 

gemensam eller kompletterande kompetens och bakgrund eftersom de anställts i 

samma organisation (Pawar & Sharifi, 1997). Kulturskillnader kan gagna 

projektet genom att vidga perspektiven och den kulturella kompetensen (Zander et 

al. 2013) och bidra till att man hittar nya lösningar på problem. Det finns dock 

utmaningar med att arbeta i en kulturellt diversifierad grupp. 

Även om den språkliga tröskeln är låg menar Hunsaker och Hunsaker (2008) att 

personer från olika länder kommer att tolka det som kommunicerats utifrån deras 

egna kulturella filter vilket kan leda till missförstånd. Lipnack och Stamps (2000, i 

Hunsaker & Hunsaker 2008) påpekar att skälet till att virtuella team många gånger 

misslyckas är för att de inte haft kulturella skillnader i åtanke innan de startat 

projektet. Hunsaker och Hunsaker (2008) menar att projektledaren måste 

balansera deltagarnas kompetenser och deras kulturella bakgrund så att inte 

skillnaderna blir oöverkomliga. Daim et al. (2012) påpekar att det finns kulturella 

skillnader inom samma länder. Det kan handla om olika expertgruppers förståelse 

inför projektet, hur de resonerar och vad som motiverar dem. Förutom 

kommunikativa problem kopplade till grupper nämner de två andra kategorier där 

kulturella skillnader påverkar projektet; organisationskultur och nationella 

kulturer. Organisationskulturer menar de är något som finns inom ett visst företag 

eller myndighet. Tillvägagångssätten är väletablerade och är unika för varje 

organisation. När personer från olika organisationer ska samarbeta kan det då 

uppstå missförstånd eller konflikter. Den nationella kulturskillnaden kan yttra sig i 

att personer förväntas arbeta som individualister eller kollektivt, självständigt eller 

detaljstyrd av projektledaren. 

Klitmöller och Lauring (2013) lyfter fram att olika sorters av kommunikation 

passar bättre med olika sorters teknologi. Där det finns mycket tvetydighet i 

informationen (eng. equivocal knowledge) som riskerar att missuppfattas menar 

de att rik medial teknik (eng. media richness) är att föredra över asynkron, formell 

teknik (eng. lean media). Detta för att de interagerande då kan se varandra och 

läsa av ansiktsuttryck. Gällande information som är etablerad (eng. canonical 

knowledge) i gruppen menar forskarna att den formaliserade tekniken, exempelvis 

mail, är att föredra då det då minskar risken för missförstånd. 
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4.7 Sammanfattning kategorin Kulturförståelse 

Den diversifierade kulturen inom globala virtuella projekt framstår som en stor 

utmaning både i vår undersökning och också i befintlig forskning. Hur vi 

använder språket på olika sätt är tydligt; för olika personer runtom i världen 

betyder ”ja” olika saker. Det kulturella filtret alla präglas av kan överbryggas 

genom att projektledaren genom medvetenhet sätter sig in i den kulturella 

bakgrund hens medarbetare har. Något som också påpekas av både våra 

respondenter och i tidigare forskning är att den kulturella skillnaden inte är 

begränsad till att handla om olika nationella kulturer. Inom olika organisationer 

eller yrken finns det ett etablerat sätt att hantera uppgifter eller problem, något 

som kan visa sig svårt att bryta och anpassa sig till nya spelregler i en 

mångkulturell arbetsgrupp. 

 

Vad som ska kommuniceras och hur det ska kommuniceras problematiseras både i 

vår undersökning och i existerande forskning. När projektledaren och 

medarbetaren inte delar samma modersmål vill projektledaren se denna för att få 

en rikare bild av vad kroppsspråket kan förmedla. Om detta gäller all typ av 

kommunikation, vad tidigare forskning kallar för tvetydig respektive kanoniserad 

information och då föreslår olika sätt att kommunicera, framgår dock inte i vår 

studie.  

 

Efter att nu ha presenterat hur våra respondenter berättat om kulturella möten, 

skillnader och utmaningar samt visat vad befintlig forskning säger om området 

går vi nu vidare till kärnkategori tre: Fysiskt mötande. 

 

4.8 Kärnkategorin Fysiskt mötande 

Kärnkategorin fysiskt mötande utgörs av en underkategori med samma namn, 

samt kategorierna Delaktighetsskapande, Gruppskapande, Relationsskapande och 

Kommunikationsbreddande se figur 5 Modell kärnkategorin Fysiskt mötande. 

 

 
Fig.  5  Modell kärnkategorin Fysiskt mötande 
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Fysiskt mötande 

Alla de projektledare vi träffat säger enstämmigt att det är viktigt att träffas när 

man ska jobba tillsammans virtuellt. Det kan tyckas paradoxalt, att det virtuella 

arbetssättet förutsätter att man möts rent fysiskt. Projektledarna menar att det 

fysiska mötet lägger grunden för ett gott samarbete. I det fysiska mötet där man 

ser varandra ”in real life”, pratar med varandra, socialiserar och bygger en relation 

utan tekniska barriärer finns något helt väsentligt som inte går att ersätta med 

Skypemöten, enligt våra respondenter. Det verkar vara det informella mötet som 

saknas, vilket verkar vara viktigt för projektledaren när den ska leda projektet. 

Trots att det idag finns bra teknik för att kommunicera virtuellt upplever 

projektledarna vi talat med att vissa aspekter av det fysiska mötet inte går att 

ersätta med tekniska kommunikationsmedel. 

 
Det är mycket som möjliggör, men det är ingenting som ersätter att du 

träffar folk. Det finns ingenting som kommer att ersätta den biten och jag 

tycker att det är underskattat. Det spelar ingen roll hur stor skärm eller 

hur bra Skype är. Ni måste träffa folk någon gång. - Milena, Karlstad 

kommun 

 

Om man inte vet vem man samarbetar med blir det svårare att göra just det -

samarbeta. PO på Karlstad kommun uttrycker att han vill veta vem det är han 

jobbar med och han upplever att det krävs ett fysiskt möte för att han ska lära 

känna en person. 

 
Jag känner mig osäker på vilka jag har på bildskärmen. - PO, Karlstad 

kommun 

För mig är det en framgångsfaktor att de jag jobbar med, att jag känner 

dem och har sett dem, känner att jag har tagit på dem. - PO, Karlstad 

kommun 

 

Patrik, verksam på Skatteverket vill också träffa projektdeltagarna och vill 

förmedla mer än det han kan kommunicera på elektronisk väg, till projektgruppen: 

 
Varför har jag ett fysiskt möte? Ja, det är ju inte bara för att jag ska stå 

där och informera om någonting som jag skulle kunna skriva. Det är ju 

någonting mera jag vill åt. Jag vill få dem att känna att det kommer att 

kännas skoj och att dom har fått lukt- och spårsinnet på att det här 

kommer att bli skoj. - Patrik, Skatteverket 

 

Vid ett uppstartsmöte kan projektledaren gå igenom projektets mål och planer 

med alla på plats, och på så sätt försäkra sig om att alla förstår projektets syfte och 

sin roll i det. Att träffas fysiskt hjälper projektledaren att klargöra vilka 

förväntningar man har på varandra. Projektledarna vi pratade med betonade alla 

att det var viktigt att träffas i uppstartsfasen av projektet. En projektledare menar 

att genom att ha träffats på riktigt minskar man antalet missförstånd senare i 

projektet när alla sitter på varsitt håll och jobbar. Patrik beskriver att han har flera 
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syften med uppstartsmöten; dels att klargöra målen och dels att lära känna 

deltagarna mer personligt. 

 
[…] känner jag på dom möten som blir uppstartsmöten. Ja, dom får ju bli 

väldigt konkret runt den här punkten vad man ska uppnå i projektet och 

så vidare, man samlar sig runt en bild då. Men samtidigt får man ju tänka 

sig för att det här projektet kommer vara virtuellt då till stora delar så är 

det ju också viktigt att planlägga liksom så att [...] man har tid för den 

sociala agendan om man säger så. Att man har coffeebreaks och kan prata 

om sådant som inte bara är det här uppdraget man ska göra nu utan kunna 

prata om sig själv lite mer. - Patrik, Skatteverket 

 

För att projektet ska ros i hamn och leverera det som beställts uppfattar 

projektledarna att det är en god investering att lägga tid och resurser på att samla 

projektdeltagarna, allra helst i projektets startfas. Det kan vara kostbart för 

projektet att samla alla deltagare, och den kostnaden måste balanseras mot vad 

den anses vara värd för samarbetet i projektet. 

 
[…] att dom inte har träffats. Effektiviteten kommer kanske inte vara 

samma sak. Vill ni betala för reskostnader eller lägre effektivitet? - 

Milena, Karlstad kommun 

 

Milena, IT-projektledare, menar att projektägaren måste ta ställning till vilket som 

blir mest kostbart för projektet; att man jobbar sämre tillsammans för att man inte 

träffats eller ta kostnader för att träffas fysiskt och därmed höja effektiviteten. 

Hon anser alltså att det finns en stark korrelation mellan att träffas fysiskt och 

ökad effektivitet i projektet. 

 

Delaktighet 

En av orsakerna till att det är viktigt att träffas är att det skapar delaktighet. 

Projektdeltagare som sitter på olika håll riskerar att förlora känslan av att ingå i ett 

sammanhang, eller inte känna samma förpliktelse att leverera som om man suttit 

samlat och träffats varje dag. Flera projektledare säger att genom att träffas 

bygger man upp ett förtroende mellan projektledaren och deltagarna som gör att 

deltagarna känner delaktighet och därmed större motivation och större 

engagemang och förpliktelse gentemot projektet. De menar att det är svårare att 

förklara varför man inte levererat för någon som man känner, än en anonym 

person man bara haft kontakt med virtuellt. 

 
[…] sometimes you have to meet them. Otherwise it doesen’t work. As I 

said it’s very easy to get behind the screen. It’s a lot tougher after you 

have meet someone that “No I didn’t do the job” - Milena, Karlstad 

kommun 

 

Flera av projektledarna säger att det fysiska mötet är viktigt för dem eftersom man 

pratar om andra saker när man ses än man gör via till exempel ett Skypemöte. De 
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lyfter fram vikten av informella samtalsarenor som att ta en kaffe tillsammans, en 

middag på kvällen eller en öl på puben. Patrik menar att även om man kommit 

långt i att kommunicera via teknik så saknar han ändå känslan av att sätta sig 

tillsammans och ta en kopp kaffe. Då pratar man om saker de anser viktig för dem 

som projektledare. Det kan handla om personlig information, som att deltagare 

har personliga problem som gör att det kan uppstå svårigheter att utföra de 

uppgifter de är ålagda. Eller att de är morgontrötta och därför jobbar bäst senare 

på dygnet. Det kan också framkomma att de inte riktigt förstått vad de ska göra i 

projektet, något som de inte vågat fråga på ett formellt videokonferensmöte. 

 
[…] speciellt när folk kommer från andra länder som jag sa. Det är 

superviktigt att du kan träffa folk. Att du kan ses och inte prata bara jobb. 

Varje person har sitt eget liv och jag vet att den här personen kanske 

berättar för mig ” Men Milena, jag har jättesvårt att jobba tidigt på 

morgonen men jag jobbar senare på kvällen”. Nu vet jag det. Det kommer 

inte via en Skypekonversation med alla, i ett stormöte. - Milena, Karlstad 

kommun 

 

Även Katarina på Länsstyrelsen som jobbar med internationella aktörer tycker det 

är viktigt att träffas för att kunna prata mer informellt och fånga upp oklarheter 

som inte dyker upp i den virtuella kommunikationen. 

 

[…] för det är då man liksom… Sitter man i stora möten, det är många 

länder alla säger inte vad dom tycker eller att man vågar inte säga att man 

inte riktigt förstår vad man ska göra och så här, men sen på kvällen på 

middagen eller man sitter på nån pub. […] Då kommer det ju fram lite 

grann; hur tänkte ni där, vad ska vi verkligen göra? Dom är jätteviktiga 

dom också. Det märker man verkligen och det blir det är inte samma sak 

med Skype. - Katarina, Länsstyrelsen 

 

En risk med virtuella möten är att man kan ”gömma sig bakom skärmen”, enligt 

våra respondenter. På en videokonferens eller ett telefonmöte med många 

deltagare kan några lätt bli tysta och passiva. Men har man träffat alla deltagare i 

verkliga livet anser projektledarna att risken för att detta inträffar minskar. 

 

Det fysiska mötet kan också ske genom att projektledaren åker iväg och träffar 

deltagarna enskilt för att se hur de mår och skapa tillit och engagemang till 

projektet. 

 
[…] det får man ju fundera på om man ska åka enskilt och möta dom nån 

gång då för att lyssna av liksom hur dom känner att dom mår i projektet 

och så vidare och hur dom mår med den här formen av projekt och så då. 

-Patrik, Skatteverket 

 

Han föredrar alltså att träffa personen för att följa upp hur det går personligen. 

 
 
 



 
 

 33 

Skapa grupp 

En annan aspekt på det fysiska mötet är dess funktion att skapa samhörighet i 

projektgruppen. Skapa grupp är den andra underkategorin till huvudkategorin 

Fysiskt mötande. Inte enbart mellan projektledaren och deltagaren utan mellan 

deltagarna. Projektledarna pratar om att grunden till ett gott samarbete ligger i att 

man har träffats och lärt känna varandra. Det verkar inte som att det fysiska mötet 

kan ersättas av att man chattar, eller pratar via Skype när det gäller att lära känna 

varandra. I projekt behöver man snabbt lära känna varandra. En projektledare 

sätter likhetstecken mellan att hålla ihop projektgruppen och hålla ihop projektet. 

Genom att gruppen socialt håller ihop hålls även de formella, instrumentella 

aspekterna av projektet samman. 

 

Jag måste träffa dom, jag måste bilda gruppen innan dom kan gå och göra 

jobbet. Annars blir det jättesvårt. - Milena, Karlstad kommun 

 

[…] so they know each other. They know their faces, they know how 

they talk. You name it. That is the basics. - Milena, Karlstad kommun 

 

[…] you start the project, you get the people together. YOU GET THE 

PEOPLE TOGETHER at the beginning. - Milena, Karlstad kommun 

 

[…] ja, områden man inte har tassat in på i ett projekt så mycket och man 

vill nå ett nytt område, nytänk. Då behöver man nog diskutera såhär mer 

synkront och dessutom tror jag att om det är under en längre tid, och det 

är det ju sannerligen många gånger när det är nytänk, då har man ju en 

rätt så lång resa framför sig som grupp då. Och kan man då redan fånga 

upp personerna mera känslomässigt så når man sannolikt större framgång 

i projektet. - Patrik, Skatteverket 
 

Kommunikationsbreddande 

En viktig del i att kommunicera är kroppsspråket. Den här delen av 

kommunikationen kan vara svårare att uppfatta när man kommunicerar virtuellt. 

Även om man har bildöverföring och ser den eller dem man kommunicerar med 

så är det förstås inte samma sak som att träffas på riktigt. Ibland har man inte 

heller bild utan mailar eller pratar i telefon med varandra. Det här är något som 

flera av projektledarna reflekterar över. De uttrycker fördelarna att kunna läsa av 

andras beteenden och kroppsspråk när man träffas ”face-to-face”. 

 
[…] men det finns vissa hinder som man övervinner om man får med lukt 

och ögonsynen och alla mikrorörelser. - Patrik, Skatteverket 

 
Visst, du kan ju göra mycket med video i dagsläget. Bara att se om 

ögonen flackar och sådant kan ju göra att då förstår man om personen 

hänger med eller inte då. Ja, vi har ju kommit långt då, men alla 

mikrorörelser kanske man inte uppfattar och ser som man gör rent fysiskt. 

- Patrik, Skatteverket 
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Patrik uttrycker alltså att det är viktigt att kunna avläsa personers kroppsspråk när 

man pratar med varandra. Han menar att vi kommit långt med tekniken men att 

det är något som fattas där. 

 

4.9 Tidigare forskning kopplat till kärnkategorin Fysiskt mötande 

I en studie genomförd av Horwitz et al. (2006) ställs frågan “what do you think 

would be most helpful in making sure your team gets off to a successful start?” till 

en mängd projektmedlemmar i virtuella team. Det näst vanligaste svaret de fick på 

den frågan var “Meeting face-to-face”. Det allra vanligaste svaret var att klargöra 

ansvar och rollfördelning. Författarna i artikeln menar att ett fysiskt möte krävs i 

projektstarten för att en teamkänsla ska kunna uppstå. De menar också att 

projektledaren måste besöka alla deltagare för att följa upp arbetet och 

upprätthålla den relation man initialt upprättat när man träffades i projektet.   

 

Att starta upp projektet med att fysiskt möte återkommer i litteraturen. Till 

exempel Chinowsky och Rojas (2003) menar att det krävs för att skapa en team-

känsla i början av projektet. Singer (2001) beskriver varför det var viktigt att ses i 

starten av ett projekt:  

 
At project inception it was determined that an ”all hands” meeting would 

be necessary to socialize and form a cohesive team, understand individual 

strengths and weaknesses, understand local and projectwide constraints 

and goals; to develop, socialize, finalize, and agree to project plan; to 

identify and resolve issues; to understand and hone standards and 

templates; to carve out preliminary deliverables and assign deliverables 

to subteams; and to identify ”open” issues and create work-off plans. 

(Singer 2001, s. 2) 

 

Singer beskriver det som ovärderligt att ses tillsammans i början av projektet, att 

komma iväg från det dagliga arbetet och inte minst för att skapa sociala band. 

Kirkman och Mathieu (2005) kopplar Tuckmans grupputvecklingsfaser; Forming, 

Storming, Norming och Performing (Jansson & Ljung 2011) och menar att man 

ska anpassa graden av virtualitet till vilken fas man är i under projektet, både ur 

grupputvecklingssynpunkt och med tanke på uppgiftsorientering. Det är enligt 

dem lämpligt att ses i gruppens “Storm-fas” i början av samarbetet.  

 

Människor är sociala varelser som vill skapa band till andra människor, vi 

behöver interagera med andra personer och utveckla vänskap och därför är det 

helt nödvändigt att träffas i början av projektet när man ska jobba ihop, enligt 

Chinowsky och Rojas (2003). Forskningen visar att fysiska möten inte kan 

ersättas av till exempel videokonferenser trots att man även där ser varandra och 

kan kommunicera i realtid. Kommunikationen blir inte lika komplex (Kirkman & 

Mathieu 2005). Studier har visat att grupper som sitter tillsammans har högre 

produktivitet och löser problem bättre inom en given tidsram än virtuella team 

(Straus & McGrath 1994). Men Kirkman och Mathieu (2005) menar att det är 

ointressant huruvida man jobbar bättre om man ses jämfört med att jobba virtuellt 

eftersom många projekt inte alls hade varit möjliga med en samlokalisering. 
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Genom att kommunicera virtuellt försvinner en del av informationen vi normalt 

utväxlar när vi kommunicerar, varav en stor del är omedveten. Med kroppsspråk 

och signaler styr vi kommunikationen, utbyter information och tolkar feedback 

från andra. Om vi inte har tillgång till de här signalerna, som ögonkontakt, 

huvudrörelser eller förändringar i rösten skapar det ett avbrott i 

kommunikationsflödet (Straus & McGrath 1994).  

 

I virtuella team är utbytet av informell information minimalt, enligt Pawar och 

Sharifi (1997). Zander et al. (2013) skriver att speciellt gruppmedlemmar som ser 

sig själva som del av en grupp har behov för aktiviteter med syfte att föra gruppen 

samman för att de ska kunna skapa ömsesidigt tillit till varandra i gruppen och en 

gemensam kontext. De menar att det är en viktig uppgift för projektledaren att se 

till att det finns arenor att utbyta informell information, som substitut för snacket 

vid kaffemaskinen man har om man sitter på samma arbetsplats.  

 

Personliga egenskaper som kön, ålder, kulturell och bakgrund är inte lika påtagligt 

när man jobbar distribuerat utan att ses och kan leda till en känsla av att vara 

avpersonaliserad eftersom man inte vet så mycket om de andra i teamet eller hur 

de reagerar (Straus & McGrath 1994). Men just detta faktum kan också ses som 

positivt. Att grupper som är underrepresenterade som ledare, till exempel kvinnor 

och icke-vita män kan få en stark roll eftersom kommunikationen är mer 

“anonym” än i vanliga projekt (Zander et al. 2013). 

 

Enligt Abrahamsson Lindeblad et al.:s (2016) studie av virtuella arbetssätt i 

statliga verk rådde stor konsensus kring att man behöver träffas fysiskt när man 

jobbar distribuerat. Det gäller vid projektuppstartsmöten, workshops och kreativa 

diskussioner. Till exempel rutinuppföljningar, kortare möten och 

informationsförmedling tog man gärna virtuellt. De menar att produktiviteten är 

en huvudfråga; om vi är mycket mer effektiva när vi ses kanske det är bättre att 

ses och på så sätt spara resurser? Det man tjänar in i tid och resurser på att inte 

resa kan ätas upp av nytt resande och nya möten. 

 

Green och Roberts (2010) menar att förutsättningen för ett effektivt team är att 

skapa tillit. I deras studie av en amerikansk myndighet; U.S Department of Energy 

konstaterades att man behöver ses för att fira framgångar i projektet och 

därigenom skapa sammanhållning och på så sätt gynna effektiviteten. Synkron 

kommunikation rekommenderas. De menar att organisationer systematiskt bör 

träna upp personal och ledare i att jobba virtuellt.  

 

4.10 Sammanfattning Fysiskt mötande 

Det verkar råda enighet såväl bland våra intervjuade projektledare, som i 

forskningen om att det fysiska mötet är helt centralt när det gäller att få virtuella 

team att fungera effektivt. Våra respondenter tycker att det finns viktig 

information de inte “kommer åt” via dataskärmen och detta är också något som 

forskningen visar. Trots dagens teknik är den kommunikation vi har via skärmar 

inte likvärdig den vi har med varandra i verkliga livet, öga mot öga. Små signaler 

går förlorade i kroppsspråk och så vidare, men framförallt visade våra intervjusvar 
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att det är annan sorts information som man utbyter när man ses, i form av småprat, 

informell och privat information. Just den sortens information anser “våra” 

projektledare vara mycket viktig, till och med nödvändig i vissa fall. 

Projektledarens uppgift är också att skapa motivation i sitt team och den tycks öka 

när projektdeltagarna känner sig som en grupp. Man känner förpliktelse gentemot 

de andra i gruppen. Alltså har det fysiska mötet också den funktionen; att skapa 

gruppkänsla. Kaffekoppen återkommer i vårt material som symbol för det 

informella mötet. Samtidigt som man är i en arbetssituation står kaffekoppen för 

ett socialt och personligt möte där man kan släppa ner axlarna och prata om högt 

och lågt, inte sällan jobbrelaterat men då ur ett annat perspektiv än under det 

formella mötet. 

 

I litteraturen återkommer att klargörande av målbild skulle vara ett av 

huvudsyftena med att träffas initialt i projekten. Detta nämns också i vårt material 

men inte som den huvudsakliga orsaken varför det är viktigt att ses. Det är snarare 

det sociala mötet, den informella informationen och att projektdeltagarna ska 

mötas sinsemellan som verkar vara det primära syftet för de vi intervjuat.  

 

Något som ofta dyker upp i litteraturen är ledarens fokus på konflikthantering. Det 

här var inget som vi ser i vårt datamaterial. Inte heller att sätta upp formella regler 

för kommunikation och rapportering har varit något som de projektledare vi talat 

med betonat.  

 

Det fysiska mötet framstår alltså som centralt för våra intervjuade projektledare. 

Men för att kunna arbeta i virtuella team måste självklart tekniska verktyg 

användas, vilket nästa kärnkategori behandlar: Teknikanvändning.  

 

4.11 Kärnkategorin Teknikanvändning 

Kärnkategorin, som förtydligas i figur 6, Teknikanvändning består av 

underkategorierna Verktyg och Vana. 

 

Fungerande tekniska hjälpmedel är en förutsättning för att man ska kunna jobba 

virtuellt och för en projektledare att kunna leda virtuella team. Man måste kunna 

kommunicera för att skapa gemensamma resultat. Tekniken möjliggör att man kan 

arbeta tillsammans i ett projekt trots att man är utspridd i hela världen. Eller sitter 

på olika våningar i samma hus för den delen. Eftersom tekniken är förutsättningen 

för samarbetet och därmed för att kunna nå projektmålen är tekniken en viktig 

faktor för projektledare i distribuerade team att hantera.  
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Fig.  6  Modell kärnkategorin Teknikanvändning 

 
 
Verktyg 

Exempel på verktyg är program som Skype och Lync där man kan kommunicera 

med videosamtal, en-till-en kommunikation eller med en hel grupp som sitter på 

olika ställen. Önskar man kan man använda samma program till att bara prata, 

utan bild, eller chatta. Mail är ett annat kommunikationsverktyg. Många projekt 

använder en projektplattform för kommunikation, lagring och överföring av 

dokument. Telefon och telefonkonferens kan användas och videokonferens på 

större skärmar är också en möjlighet. 

 

Flera respondenter uttrycker att de föredrar att kommunicera med bild, hellre än 

att bara prata med varandra. Milena, på kommunens IT-enhet behöver se 

personerna hon ska leda, bland annat för att hon tycker att hon bättre uppfattar hur 

de mår då. Lars som jobbar som verksamhetsutvecklare på MSB menar att när 

man har telefonkonferens med ett antal personer och någon eller några inte yttrar 

sig är det lätt att glömma bort att de är med i samtalet. Därför föredrar han 

videokonferens. 

 
[…] det är ju lättare också om man har en videokonferens med personen 

då, om man ringer in eller så, det tycker jag är svårare. Det är lättare att 

glömma bort liksom. - Lars, MSB 

 

Om tekniken inte fungerar som den ska uppstår frustration. Patrik på Skatteverket 

har ett konkret exempel på när tekniken inte fungerade, när han skulle delta på ett 

telefonmöte. 

 
[…] sen var det ju i och för sig stökigt ändå för telefonkonferensen 

funkade inte. Det tutade upptaget hela tiden när jag skulle ringa det där 

Teknik-
användning

Vana Verktyg
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numret. Till slut, jag hade en kollega ändå i Solna, som hade kommit in 

på telefonkonferensen. Då fick han ta en telefon framför sin dator och gå 

via Skype där. Det blev en Skype-telefonkonferens, där hans telefon var 

mikrofon och högtalare. Det var väldigt speciellt. - Patrik, Skatteverket 

 

Det handlar främst om att det ska vara enkelt att komma igång, tröskeln ska vara 

låg för att sätta igång och kommunicera. 

 
[…] det är ju ett störningsmoment absolut liksom att man kommer inte 

igång på en gång. - Mathias, LiV 

 
[…] Det är väldigt viktigt att man har det här så att det är lättillgängligt 

[tekniken]. Att man har sådana här högtalare och att Skype fungerar så 

fort du sätter i högtalaren så fungerar ljudet så man inte får massa 

teknikstrul varenda gång. För då ledsnar man ju med en gång. -Mathias, 

LiV 

 

Mathias som jobbar på Landstingets IT-enhet poängterar att han förutsatt en bra 

uppkoppling skulle kunna sköta sitt jobb var som helst ifrån. Tekniken möjliggör 

att jobba helt på distans. 

 
[…] för det är ju också en grej som är samtidigt som just att 

kommunikationen fungerar alltså man kan ha möten men det går ju även 

att jobba på servrar på distans alltså att du sitter inloggad på någon 

annans nätverk och jobbar med deras servrar på distans då. Det öppnar ju 

också upp för oss som jobbar med IT så jag skulle ju egentligen kunna 

sitta mitt ute i skogen bara jag hade en bra lina. Då skulle jag ju kunna 

jobba lika bra där som någon annanstans. -Mathias, LiV 

 

Mathias jobbar hellre hemifrån ibland än sitter på jobbet, för att få vara ifred ”fly 

det fysiska”. Att jobba virtuellt behöver alltså inte vara något man gör i brist på att 

kunna träffas, utan något man väljer för att det ibland är att föredra framför att 

jobba från sin vanliga arbetsplats. 

 
Jag tycker att det är klockrent. Jag brukar ta sådana dagar hemma och 

bara sitta och jobba. Och det är lite grann för att fly den fysiska. För det 

blir många informella möten och det dyker upp folk. Och då hemma kan 

jag jobba mer fokuserat. -Mathias, LiV 

 

Han beskriver också att de har Skypemöten på jobbet när de sitter på olika 

våningar eftersom det är brist på konferensrum på kontoret. 

 
[…] men jag tycker det funkar väldigt bra (med Skype). Så att jag ser 

inga problem alls med att jobba [virtuellt]. Då kör vi mycket med sådana 

här puckar då, högtalare och datorer så kopplar vi upp oss mot projektor 

och så kör vi. - Mathias, LiV 
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Mathias ser inga egentliga problem med att jobba virtuellt. Han ser det som en 

självklarhet att jobba på det sättet, förmodligen eftersom han har stor erfarenhet 

av det och dessutom har studerat på distans.  Patrik lyfter också fördelarna med att 

jobba distribuerat, att man kan jobba hemifrån och på så sätt få mer tid till 

familjen.  

 
Det du märker av är att du får tid för familjen mer, du behöver inte passa 

liksom en tid på tågstationen eller på bussen eller nåt sådant där för att ta 

dig liksom bort, utan det räcker att du passar en tid på skärmen där eller 

inte ens det.. Skype och sånt där och man är uppkopplad mot varandra 

hela tiden så då chattar man väl bara upp och säger "har du tid för ett litet 

Skypemöte?" så har man det. - Patrik, Skatteverket 

 

Men just det faktum att du kan jobba var som helst ifrån och när som helst kan 

skapa stress i projektarbetet. Milena säger så här: 
 

[…] men det är på gott och ont. Det betyder att du är tillgänglig 24/7 

faktiskt. Man kan säga ja men jag kan stänga av mina prylar, men ändå. 

Men det är mycket nu med mobilitet och att få jobba hemifrån eller som 

sagt på tåget, på flygplatsen med alla mina grejer. - Milena, Karlstad 

kommun 

Patrik beskriver problemen som myndigheter kan ha med att kommunicera 

exempelvis via Skype sinsemellan eftersom de har säkerhetsaspekter att ta hänsyn 

till, brandväggar och liknande. Där krävs det att man hittar tekniska lösningar som 

både bevarar myndigheternas respektive säkerhetssystem och möjliggör 

kommunikation mellan organisationerna.  

 

Flera uttrycker att de har stor nytta av en projektplattform där information om 

projektet kan samlas och man även kan kommunicera via. Utan en 

projektplattform måste man oftast skicka mycket filer via mail, med en gemensam 

plattform laddar man istället upp filerna på ett ställe där alla får tillgång till dem. 

Det framhålls som särskilt nyttigt när man leder flera projekt och man behöver 

hålla ordning på respektive dokumentation. 

 

Vana 

Projektledare i distribuerade projekt måste förhålla sig till att deltagarna kan ha 

olika stor vana vid de tekniska hjälpmedel man har bestämt sig för att använda i 

projektet. Mail har väl alla använt sig av, men det är inte säkert att alla är lika 

vana och bekväma med ett videokonferensmöte. Detta gäller inte minst 

projektledarna själva. Till exempel PO på Karlstad kommun säger: 

 
[…] men det är också viktigt då att man har utbildning och är bekväm 

med den formen. Det är inte så lätt att ha ett Skypemöte när det sitter 

fem, sex personer på olika platser. - PO, Karlstad kommun 
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Med tiden känner man sig mer bekväm med den virtuella mötesformen men i 

början är det inte så lätt att veta hur man ska leda möten, eller hur man gör som 

deltagare heller. Flera poängterar att det är viktigt att ha en agenda vid möten och 

att det är extra viktigt i virtuella projekt. Det här blir man mer van vid i takt med 

att erfarenheten att jobba virtuellt växer. Att ha en tydlig struktur för mötet, att det 

har skickats ut en mötesordning i förväg och att någon styr mötet på ett tydligt sätt 

uppfattas av projektledarna om centralt. 

 
Nej, men det blir väldigt lätt att det flyter ut och så blir det “jaha hade vi 

bara ett möte nu liksom?” Det kan kännas lite tråkigt att styra upp det så, 

men det är ju lite meningen om man har en projektstyrningsmodell också 

att få lite struktur på det och möte med struktur brukar det flesta faktiskt 

gilla. Och mötesanteckningar efteråt, “vad bestämde vi, vem skulle göra 

vad?” och det är ju viktigt när man slutar så man inte bara rycker på 

axlarna, vad hände nu? - Lars, MSB 

Mathias menar att man blir mer och mer van att jobba virtuellt och att det är vissa 

saker man då lär sig hur det ska gå till. Projektledarna blir också bättre på att lära 

sig leda virtuella möten, det är något som tränas upp. 

 
[…] så det gäller ju att den som är möteskoordinator går igenom och kör 

rundor. det är många projektledare som gör det, att dom går runt och ser 

så att alla. Det kan ju vara så att nån har kopplats ifrån också, så det får 

man ju hålla koll på. - Mathias, LiV 

 
[…] men man lär sig tekniker runt det där också. Man märker på dom 

som är vana att jobba. Man lär sig att man pratar till punkt, att man inte 

avbryter nån. Det är en viss etikett som byggs upp ju mer man jobbar 

med det. Man vet liksom när det stör nån och såna saker. - Mathias, LiV 

 

Lars menar att om man står som mötesorganisatör för ett viktigt möte kan man 

vara orolig för att tekniken inte ska fungera. Eftersom vi gjort oss starkt beroende 

av tekniken så måste den fungera. 

 

Patrik pratar om att man måste kolla av vilken förkunskap deltagarna i projektet 

har om att jobba virtuellt: 

Vet man att dom är vana behöver man inte göra kanske så mycket mer än 

att bränna på med att ordna mötena utifrån vad det är för olika frågor och 

sånt då, så får man känna sig för där då, behöver man ha ett synkront eller 

asynkront möte? - Patrik, Skatteverket 

Han anpassar alltså mötena utifrån hur behovet i gruppen ser ut. 
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4.12 Tidigare forskning kopplat till kärnkategorin Teknikanvändning 

Teknik kan inte garantera att ett projekt lyckas, men ickefungerande teknik kan 

göra att ett projekt misslyckas (Chinowsky & Rojas, 2003). Således är fungerande 

teknik en förutsättning för det virtuella arbetssättet. Chinowsky och Rojas (2003) 

delar upp tekniska verktyg för att kunna samarbeta i virtuella team i tre grupper;  

 

1. Informationstekniska hjälpmedel som utgör det mest basala i 

kommunikationsteknologin; som e-post och filöverföringssystem. Stödjer 

asynkron kommunikation. 

2. ”Data management tools” kräver att företaget eller organisationen ställer 

upp med infrastruktur som dokumenthanteringssystem, databaser. Här kan 

problem uppstå om olika organisationer som ska samarbeta har olika 

system.  

3. Videokonferensverktyg möjliggör kommunikation i realtid till exempel: 

chattrum, program för direktmeddelanden, interaktiva whiteboards, samt 

ljud- och videokonferenser.  

 

Datasäkerhet är en viktig faktor och förutsättning för att kunna jobba virtuellt. 

(Chinowsky & Rojas, 2003). Samma artikelförfattare talar om 

“interoperationalitet” (eng. interoperability) som ett begrepp som innefattar att 

olika system (och produkter) ska kunna fungera tillsammans utan insats från den 

som nyttjar det. Detta är en förutsättning för att jobba virtuellt mellan olika 

företag och organisationer. Att deras olika system “talar” med varandra. Det 

handlar inte enbart om teknisk kompabilitet utan även om hur organisationer 

jobbar (företagskultur) och attityder till information. Man kan alltså tala om både 

teknisk och mänsklig “interoperationalitet”. 

 

Chinowsky och Rojas (2003) säger att alla projektmedlemmar inte alltid känner 

sig lika komfortabla med tekniken och är inte alltid på samma nivå när det gäller 

kompetens på tekniska verktyg. De menar att organisationer måste bistå de 

anställda med upplärning i att hantera de tekniska verktyg som används när man 

jobbar virtuellt. Hess och Hess (2000) poängterar (i Kirkman & Mathieu 2005) att 

det är viktigt för projektledare att lära ut inte bara hur man använder tekniska 

verktyg för virtuell kommunikation, utan även när och varför man ska använda 

vilket verktyg. Så man får en gemensam bild av vilken typ av information man 

ska förmedla på vilket sätt. Att välja rätt kommunikationsverktyg helt enkelt. 

 

Abrahamsson Lindeblad med kollegor (2016) fick i sin studie av virtuella 

arbetssätt i statliga verk också fram att de intervjuade (både chefer, projektledare 

och medarbetare) efterlyste klara riktlinjer kring virtuella möten. När man skulle 

hålla dem, hur och vilka som skulle delta. Det krävs en tydlig agenda och ett 

strukturerat genomförande. De beskriver problemet att kanske bjuda in för många 

till mötet, vilket minskar effektiviteten.  

 

Det handlar inte bara om att bistå anställda med teknik för virtuella möten, man 

måste också sätta upp riktlinjer för hur man tänker sig att det ska användas. Det 

handlar lika mycket om beteende som om själva tekniken (Abrahamsson 

Lindeblad et al. 2016). År 2013 hade 96 procent av de statliga verken i Sverige 

tillgång till telefonkonferenser, 83 procent hade tillgång till webmöten och 86 

procent videokonferenser (Arnfalk, 2013 i Arnfalk et al. 2016). Men att ha 
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tillgång till tekniska hjälpmedel för kommunikation är inte samma sak som att 

använda dem, svenska myndigheter har sedan lång tid tillbaka investerat i 

kommunikationsverktyg men misslyckats att övertyga sina anställda om nyttan av  

att använda dem (Arnfalk et al. 2016).  

But even if we start using VMs more, we are not very inclined to change 

our meetings and travel patterns to any large extent. They are guided by a 

deeply rooted meeting culture with routines, values and expectations that 

take far longer time to change than the software update on our computer 

or smartphone.  (Arnfalk et al. 2016 s.102). 

Green och Roberts (2010) tar upp positiva sidor med att arbetstagare kan sitta 

hemma och jobba; de upplever större tillfredsställelse med sin jobbsituation, lägre 

sjuktal, lägre stress och bättre balans mellan jobb och privatliv. 

 

4.13 Sammanfattning kärnkategorin Teknikanvändning 

Att tekniska verktyg är en förutsättning för att jobba virtuellt har vi konstaterat 

ovan. En projektplattform verkar vara ett bra verktyg för projektledarna. De 

föredrar ofta videokommunikation framför telefonlösningar med bara ljud, 

eftersom man dels vill se projektdeltagarna för att få en rikare kommunikation och 

dels är det lätt att glömma bort någon under telefonmöte med många deltagare. 

Projektledarna vi intervjuat tog upp att man efterhand lär sig hur man ska jobba 

för att kommunikationen ska flyta på så bra som möjligt. Det gällde inte enbart att 

hantera själva tekniken utan också att man till exempel måste styra upp möten i 

högre utsträckning än om man sitter samlat. Det gäller också för projektledarna att 

veta hur teknikvana de enskilda medlemmarna i projektet är för att anpassa sitt 

ledarskap och veta var man eventuellt kan behöva ge stöttning. Det här är också 

något som pekas ut i tidigare gjord forskning som en viktig uppgift för 

projektledaren, att sätta upp rutiner för hur man ska kommunicera i det enskilda 

projektet. Projektledarna vi pratat med var som sagt överens om att det krävs 

tydlig ledning av virtuella möten och att detta är något man bli bättre på efterhand. 

Detsamma framkom i den studie Arnfalk et al. (2016) gjorde bland projektledare, 

chefer och medarbetare på olika svenska verk och myndigheter. 

 

I våra intervjuer talades det om utmaningarna att samarbeta virtuellt mellan 

myndigheter på grund av säkerhetsaspekter. Det här kallade Chinowsky och Rojas 

(2003) för “interoperationalitet” och innebär att system ska fungera tillsammans. 

Det skulle kunna vara att dela dataskärmar till exempel. Det här visar att det finns 

utrymme för vidareutveckling av den virtuella tekniken i myndighetssamarbete i 

Sverige. 

 

Som det mesta i livet blir man bättre på saker man tränar på. Det gäller förstås 

också konsten att jobba virtuellt och att leda virtuella team. Arnfalk et al. (2016) 

visade att svenska myndigheter länge haft tekniska möjligheter att jobba virtuellt 

men att det funnits en viss skepticism hos anställda att använda verktyg som 

exempelvis videokonferenser. Det är något som också nämns i våra intervjuer. 

 

Med teknikens hjälp kan man jobba var som helst och när som helst och är inte 

tvungen att sitta på sin arbetsplats för att jobba. En respondent menade att det var 
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bättre att sitta hemma ibland (och kommunicera på de sätt han själv aktivt valde) 

än att sitta på jobbet eftersom han där kunde känna sig störd av att bli avbruten av 

folk som ville prata med honom. Å andra sidan kan det skapa stress att alltid vara 

tillgänglig. Det här är inte specifikt för distribuerade projekt utan något som 

många av dagens arbetstagare måste lära sig hantera och balansera. I litteraturen 

om virtuella projekt har vi inte sett något om den stress som det kan innebära att 

alltid vara uppkopplad och tillgänglig, men desto mer om fördelarna. 

 

Vi har nu presenterat våra fyra kärnkategorier Ledarskap, Kulturförståelse, 

Fysiskt mötande och Teknikanvändning. Under våra intervjuer har även andra 

områden dykt upp, vilka vi menar bör behandlas. Vi kallar dem påverkansfaktorer 

vilka presenteras i nästkommande avsnitt. 

 

4.14 Potentiella påverkansfaktorer 

Utöver det som projektledarna kan påverka i distribuerade projekt, våra 

kärnkategorier, har vi identifierat en rad faktorer utifrån vårt data som direkt 

påverkar projektledarens handlingsrum och förutsättningar att driva projektet. Vi 

har valt att samla dessa under temat “påverkansfaktorer”. Det är saker som 

projektledarna måste förhålla sig till och handla utifrån. De här skiljer sig förstås 

från organisation till organisation men i de verksamheter vi undersökt inom 

offentlig sektor finns vissa gemensamma nämnare som är värda att lyfta fram. De 

finns presenterade till höger i figur 2 på sida 17. 

 

Statliga riktlinjer 

Här handlar om strategier som måste följas, till exempel kravet om internationellt 

samarbete. Via regleringsbrev finns krav om samarbete mellan myndigheter, men 

inte alltid finansiering att genomföra samarbetsprojekten, enligt Patrik, 

Skatteverket. Inom kommunen måste man förhålla sig till politikerbeslut;  

 
Det handlar mer om att ha fokus på de mål och de strategier och policys 

som kommunen har, som våra politiker har tagit. - PO, Karlstad kommun 

 

Det här är alltså något som projektledare inom offentlig verksamhet måste 

förhålla sig till, och navigera i. 

 

Externa samarbetsproblem 

Katarina som jobbar på Länsstyrelsen har stor erfarenhet att jobba i internationella 

projekt och har upplevt att det ibland kan uppstå missförstånd och problem i 

samarbetet. Hon har upplevt att partners i projekt inte levererat det de ska vilket är 

en erfarenhet hon delar med PO på Karlstad kommun. Katarina har därför lärt sig 

att välja partners med omsorg. 

[…] vi brukar ju vara med noga att vi vet var det är för partnerskap så vi 

inte ger oss in i nåt där vi inte känner partners och inte vet hur seriösa de 

är eller hur de liksom jobbar. - Katarina, Länsstyrelsen 
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Hon beskriver också problem som kan uppstå när samarbetspartners byter ut 

personal och det kommer in nya kontaktpersoner som inte alls är insatta i 

projektet på samma sätt som de hon har haft kontakt med tidigare. Att jobba med 

privata aktörer är ofta önskvärt i EU-projekt men kan ibland vålla bekymmer. 

 
[…] företag vill man väldigt gärna ha med och det kan ju också innebära 

lite bekymmer. Dels så har de väldigt fullt upp med allt annat. Sen så kan 

de ju faktiskt gå i konkurs och [...] då blir det ju ett problem då, som 

uppstår genast. Om man inte får tag på någon annan som kan ta deras 

plats och så där då. - Katarina, Länsstyrelsen 

 

Det finns alltså många faktorer i de stora EU-projekten som projektledaren inte 

har kontroll över.  

 

Resurskonkurrens 

En utmaning alla projektledarna uttrycker är resurskonflikten mellan projekt och 

verksamheten i linjeorganisationen. Man har en linjeverksamhet som ska rulla på, 

och samtidigt pågår en rad projekt. Resurser i form av medarbetare ska jobba 

parallellt i de här två arbetsformerna och inte sällan blir det en dragkamp om 

resurserna. Som projektledare innebär det att det dels är svårt att planera tiden för 

man vet inte vad som dyker upp och dels innebär det att resurser plötsligt kan 

ryckas bort från projektet, när medarbetare måste ta itu med saker som dyker upp i 

linjearbetet och akut måste lösas. Det kan också vara en resursägare som 

prioriterar om och anser att medarbetare bättre behövs på annat håll än i det 

aktuella projektet.  

 
[…] så vi har en incident, alltså i förvaltningen när det uppkommer 

problem som måste ageras på snabbt så. Då får man ju liksom kasta 

undan allting då. Sen är det projektuppgifter då och då är det 

projektledaren som styr det då. - Mathias, LiV 

 

Det här dilemmat handskas projektledare kontinuerligt med och måste ha 

strategier för att hantera.  Vi menar inte att den här problematiken är specifik för 

offentlig verksamhet, utan förekommer troligen i alla organisationer som har både 

linjeverksamhet och projektverksamhet.  

 
[…] det är därför det är viktigt att jag följer upp så tajt för det kommer 

saker på en gång och ibland kommer inte cheferna till mig. De går direkt 

till resurserna och säger att nu behöver jag dig. Om jag inte följer upp tajt 

har jag ingen möjlighet att veta när det händer. - Milena, Karlstad 

kommun 

 
[…] det har varit lite svårt. Det som har hjälpt mig är att jag loggar allt. 

"Idag kom en chef och sa att den personen..." och som jag säger till 

cheferna.. Det är helt okej att göra det. Bara ni tar konsekvenserna. - 

Milena, Karlstad kommun 
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Med konsekvenserna menar Milena att projektet kan bli försenat och att cheferna i 

fråga då måste vara medvetna om att det beror på att det flyttat resurser från 

projektet. Projektledarna säger att de sällan eller aldrig har haft hela sin tjänst 

avsatt till ett projekt utan alltid på deltid (men i praktiken kan det se annorlunda 

ut), och inte alltid definierat hur mycket av sin tid som ska läggas på det projekt 

man är satt att leda.  

 

Ett annat problem är att det efter projektets slut sällan är avsatt tid för att göra en 

slutrapport eller utvärdering. Då rycks resurserna iväg på annat håll.  

 
[…] alla frågar efter ett resultat och genomförandefas men det är ingen 

som kräver någon uppföljning eller analys. Men det är väldigt viktigt för 

en verksamhet och för sin egen skull och utvecklande att göra den, men 

min bild är att då får du liksom skapa den tiden själv och det är inte säkert 

att man prioriterar det eller gör det. - PO, Karlstad kommun 

 

Att det inte avsätts tid för att stämma av och samla ihop erfarenheter från projektet 

hindrar lärandet inom organisationen. Vi utvecklar detta i nästa avsnitt. 

 

Lärande 

Denna kategori kan delas upp i lärande mellan projekt, kunskapsöverföring och 

beroenden mellan projekt. Avslutningsfasen är viktig för att ta tillvara kunskap 

och erfarenheter från projektet. Genom slutseminarier, slutrapporter och enkäter 

samlar projektledarna in upplevelser om hur arbetet i projektet gått. Om projektet 

avslutats i förtid är det viktigt att samla erfarenheter för att visa att projektet ändå 

gett något slags resultat. Projektledarna menar att det ofta inte ges tid till att lära 

från projektet på ett sätt som de skulle önska. Lärande har ofta också stannat hos 

projektledaren och projektgruppen och inte spridits vidare i organisationen. 

Genom återkommande dokumentation vill projektledarna samla kunskap som går 

att föras över till andra inom projektgruppen. Flera projekt har genomförts på 

grund av tidigare projekt som legat till grund. Genom erfarenheten och nätverket 

som växt fram från tidigare projekt har nya projektuppdrag tilldelats 

projektledaren.  

 

Lärandet mellan projekt har två positiva effekter. Framför allt att erfarenheter tas 

omhand och kan förmedlas vidare men också att projektdeltagarna känner att det 

blir ett tydligt avslut på projektet, något som Lars hävdar.  

 
Även om projektet avslutas tidigare och man inte fick ut det man hade 

önskat så kan det ju vara något nyttigt ändå. Om man har gjort nåt vettigt 

av projektet så behöver det inte vara bortkastat i alla fall. - Lars, MSB  

 

Katarina påpekar riskerna med att ta in externa konsulter som vid utträde ur 

projektet tar med sig den kunskap som skulle ha kunnat stanna inom 

projektgruppen och organisationen. Mathias menar att kunskapen som förvärvats 
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under projektet oftast stannar inom just projektgruppen. För att kunna sprida 

kunskapen använder sig Milena av dokumentering av alla arbetsprocesser. Detta 

hjälper till att skapa en starkare arbetsgrupp om experten på området skulle vara 

sjuk men det skapar också ett underlag att lära sig av i ett senare skede när 

projektet är avslutat. PO uttrycker en “institutionell brist” då tid inte avsätts till att 

summera varje projekt utan många gånger drar ett nytt projekt igång direkt efter 

avslutningsfasen.  

 
Förutsättningar 

Här har vi samlat omständigheter, till exempel organisatoriska och ekonomiska 

som sätter ramar för projektledaren. 

 

Katarina på Länsstyrelsen menar att genom att jobba tätt i en grupp har man nått 

framgång i projekt.  

 
Ja, alltså vi har ju alltid sagt att vi har varit framgångsrika för att vi har en 

grupp som jobbar med de här projekten bestående då av projektledare, 

nån projektkoordinator som är med och hjälper till, en kommunikatör, en 

ekonom. Det behövs ju alla de här bitarna. - Katarina, Länsstyrelsen 

 

Det kan hända att man får projektledarrollen tilldelad utan att direkt ha bett om 

det. “Den ofrivillige projektledaren” tampas med att vilja utföra arbetet i projektet 

men samtidigt ha krav på sig att sköta uppföljningen, rapportering och allt som 

följer med projektledaransvaret. Mathias har råkat ut för detta.  

 
Ja, det blir ju det och oftast är det ju nånting som blir lidande då och då är 

det oftast projektlederiet som blir lidande för att man inte är så intresserad 

av det där. Utan då fokuserar man på det andra, och så försöker man lite 

med vänsterhanden att driva projektet framåt. Det är ju också ofta dom 

som drar ut på tiden då för att det inte är någon som tar ansvar. Då blir 

det ju ofta så eftersom man är ganska teknikfokuserad så fokuserar man 

på att lösa de tekniska grejerna och kanske inte håller fokus på projektets 

fokus. För det är ju också projektledarens uppgift att hålla fokus på 

projektdirektiven. - Mathias, LiV 

 

4.15 Sammanfattning påverkansfaktorer 

Vi vill här visa på faktorer som dagligen påverkar projektgruppens arbete. Ofta 

ses dessa som hinder eller som hot mot projektets arbetsgång men det finns även 

förutsättningar som kan vara stödjande. Om organisationen har en väl utarbetad 

process kring hur de arbetar i projekt kan detta vara ett underlag projektledaren 

kan använda sig av. Om lärandet har förvaltats och förmedlats till resten av 

organisationen är det också en positiv yttre påverkansfaktor. Vi menar dock att det 

oftast under intervjuerna har varit fokus på de utmaningar som de yttre faktorerna 

skapar för projektledaren och projektgruppen. Störst möjlighet som projektledaren 

har att förändra dessa faktorer menar vi handlar om de organisatoriska 

förutsättningarna. Att förändra organisationen mot en mer lärandeinriktad 

organisation skulle också vara en möjlighet för att skapa bättre förutsättningar för 
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lyckade projekt. Genom dialog med högre ledning bör projektledaren kunna få 

tydligare information och riktlinjer kring vad som gäller för hen själv och andra 

projektdeltagare. Dock framstår det, i vår undersökning, som att 

linjeorganisationens arbete väger tyngre vilket försvårar möjligheterna för 

projektledaren att ha kontroll över projektmedlemmarnas tid. När 

linjeorganisationen kallar, fogar man sig.  

 

I vårt analysavsnitt har vi nu presenterat vår modell som innefattar dels våra fyra 

kärnkategorier och dels de påverkansfaktorer som projektledaren inte har någon, 

eller mycket liten, kontroll över. I detta avsnitt har vi samtidigt presenterat 

befintlig forskning och jämfört vår empiri med den. Nu följer ett avsnitt med 

slutsatser där vi reflekterar om projektledarnas roll och vad de gör för att skapa 

effektiva distribuerade team. Vi presenterar även förslag till vidare forskning. 
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5 Diskussion  

I avsnittet Metod har vi diskuterat vår roll som forskare i relation till valet av 

grundad teori som undersökningsmetod. Vi vill här problematisera den ytterligare, 

för att ge läsaren en större förståelse för hur forskningsprocessen sett ut. Det är 

intervjuerna och kodningsarbetet som ligger till grund för studiens resultat. Skulle 

andra forskare genomföra insamling och kodning av data är det tänkbart att de 

skulle komma fram till andra kärnkategorier, då deras egna erfarenheter och 

kunskaper färgar tolkningen.  

Den modell med fyra kärnkategorier vi kom fram till var inte ett självklart 

resultat, arbetet med att få fram den ledde inte spikrakt mot målet. Modellen hade 

kunnat se ut på andra sätt, men enligt vår uppfattning är detta den modell som bäst 

förklarar de data vi samlat in. Till att börja med hade vi en femte kärnkategori, 

”Kommunikation”. Vi valde att inte behandla den som en egen kärnkategori 

eftersom den visade sig vara kittet som verkar mellan övriga faktorer i virtuella 

projekt. Vi hade kunnat reducera antalet kärnkategorier till en eller två, men vi 

menar att de i så fall hade tappat den greppbarhet vi tycker oss kunna visa med 

fyra kategorier. De fyra faktorerna fyller sin funktion att förklara det undersökta 

fenomenet. Enbart en kärnkategori hade inte gjort det. Hade vi exempelvis arbetat 

med en modell med ”Ledarskap” som ensam kärnkategori menar vi att den varit 

alltför abstrakt. De kategorier vi kallat ”påverkansfaktorer” som hamnade utanför 

kärnkategorierna kunde ha lyfts ut och inte använts. Vi tycker dock att de tillför 

kunskap om de förutsättningar under vilka projektledare jobbar. 

 

En svaghet skulle kunna vara att vi intervjuat relativt få projektledare. Ett större 

urval av respondenter och användande av sekundära källor så som deltagande vid 

möten och att ta del av projektplaner och annat skrivet material, hade kunnat ge 

oss en ännu rikare bild av projektledarnas main concern. 

 

Vi frågar oss om ett annat metodval varit lämpligare utifrån vår begränsade 

erfarenhet av grundad teori. Vi hade kunnat välja en klassisk deduktiv metod, att 

utifrån befintlig teori testa om den stämmer med verkligheten. Med stöd i 

litteraturen om grundad teori som betonar att egentligen alla är kvalificerade att 

använda sig av metoden menar vi att vårt metodval är försvarbart. Vi menar också 

att den metod vi valt var den bästa för att uppnå vårt syfte; att identifiera de 

viktigaste faktorerna för att skapa effektiva, virtuella team enligt projektledarna 

själva. 
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6 Slutsatser 

Vi ville med den här studien ta reda på vilka faktorer som projektledare i offentlig 

verksamhet såg som viktiga för att skapa effektivitet i distribuerade team. Ur de 

data vi fick efter att ha intervjuat sex verksamma projektledare identifierade vi 

fyra områden vilka ansågs mycket viktiga; Ledarskap, Kulturförståelse, Fysiskt 

mötande och Teknikanvändning. Utifrån projektledarens sociala kompetens, 

medvetenhet om kulturskillnader, fysiska möten, fungerande teknik samt 

kompetens hos projektledaren att hantera den, skapas förutsättningar för effektiva 

projekt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att enligt våra respondenter och tidigare 

forskning tjänar den som ska leda ett distribuerat projekt på att inleda projektet 

med en uppstartsträff där alla projektdeltagare möts. Det här underlättar det 

fortsatta arbetet på många plan. Vid detta möte kan projektledaren få en 

uppfattning om hur teknikvana deltagarna är, vilket möjliggör att anpassa 

ledarskapet till projektgruppen. Respondenterna betonar vikten av att strukturera 

de virtuella mötena. Projektledaren rekommenderas vara ödmjuk inför att 

projektmedlemmarna har varierande bakgrund och erfarenhet. Att med social 

kompetens och öppenhet kunna läsa av och lära känna sina medarbetare och 

därefter bygga upp ett samarbete är grundläggande för att skapa tillit i gruppen. 

Det är samtidigt viktigt att projektledaren skapar tydliga riktlinjer för hur arbetet 

ska gå till. Hur dessa riktlinjer ser ut är kontextberoende och ska utvecklas av 

projektledaren själv utifrån egen erfarenhet. Att det finns tydlighet i uppstarten är 

speciellt viktigt om medarbetarna är ovana att arbeta virtuellt. Projektledarens 

medvetenhet kring det virtuella arbetssättet och vilka konsekvenser det har för 

projektet har betydelse för resultatet. 

 

Utöver ovan nämnda kärnkategorier har vi identifierat en rad omständigheter som 

vi har kallat påverkansfaktorer. Det handlar om strategier och liknande man som 

statlig myndighet måste förhålla sig till, om lärande i organisationen, om 

förutsättningar och det vi har kallat resurskonkurrens. Resurskonkurrens kan till 

exempel vara att projektledaren ställs inför det faktum att resurser rycks bort när 

linjechefer anser att personer i projektet behövs bättre i linjeorganisationen. Det 

här är enligt de projektledare vi intervjuat en stor utmaning.  

 

Det framgår i vår undersökning att projektledarrollen inte är lika renodlad som 

mycket av den tidigare forskningen ger sken av. De respondenter vi har intervjuat 

uppger att det är mycket sällan som en projektledare arbetar heltid i ett projekt. 

Dessutom är inte projektledarens enda uppgift att leda; ofta är projektledaren en 

del av projektgruppen. I många fall har inte projektledaren möjlighet att välja sina 

medarbetare utan får istället förlita sig på sina ledaregenskaper för att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för att gruppen ska kunna leverera. Vår studie bidrar 

därför med en nyanserad bild av hur en projektledares vardag i offentlig 

verksamhet kan se ut. 

 

I vår studie och i tidigare forskning har vikten av tydliga riktlinjer i virtuella 

möten betonats. För att skapa mening åt deltagarna och att minska risken för 

omotivation, minskas utrymmet för socialisation under dessa möten. Detta kan i 

förlängningen riskera projektgruppens sammanhållning eftersom det finns ett 
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behov av att mötas utanför sin yrkesroll och snacka om annat än det direkt 

jobbrelaterade. Vi tror inte att det med dagens teknik är möjligt att ersätta det 

fysiska mötet, men kanske kan något av den funktion en kaffepaus med 

kollegorna har ersättas av virtuella mötesplattformar. Det är därför viktigt att 

teammedlemmarna kan hitta varandra på informella virtuella mötesarenor, såsom 

chatt-rum eller Skype. Dessa arenor borde vara inräknade i projektledarens 

strategi för att lyckas i distribuerade projekt. Vilka verktyg som ska användas är 

upp till projektledaren eller projektgruppen att bestämma.  

 

Till syvende och sist är vi sociala varelser som strävar efter att bli accepterade och 

ingå i ett socialt sammanhang. Behovet av att känna sig delaktig i en grupp är 

grundläggande för människan och det här menar vi är en av de största 

utmaningarna för projektledare i virtuella team. Även om det finns många 

utmaningar med att jobba distribuerat, inte minst för projektledaren, vill vi 

påminna om att tekniken möjliggör många samarbeten som hade varit omöjliga att 

genomföra annars. Det gäller att se möjligheterna och skapa så bra förutsättningar 

som möjligt, för antalet virtuella projekt och samarbeten kommer med största 

sannolikhet bli fler i framtiden.  

 

Vidare forskning 

Det behövs mer forskning om projektledning med inriktning mot den offentliga 

sektorn eftersom existerande forskning huvudsakligen bygger på studier i privat 

sektor, inte sällan IT-sektorn. Man skulle kunna se på hur samverkan mellan 

myndigheter kan utvecklas med tanke på virtuella samarbeten. En studie som 

undersöker vad det finns för utmaningar i myndighetssamarbeten och vad som 

skulle kunna göras för att förbättra dessa skulle kunna bidra till ökad förståelse för 

hur ett effektivare myndighetssamarbete skulle se ut.  

 

Då vi undersökt vad respondenterna i egenskap av projektledare tänkt och tyckt 

om effektivitetsfaktorer i virtuella projekt är våra slutsatser baserade på dessa. En 

annan studie skulle kunna fokusera på projektmedlemmarnas upplevelser om vad 

de anser vara de viktigaste komponenterna i ett distribuerat projekt för att det ska 

fortlöpa effektivt.  
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