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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund 
Projekt är en arbetsform som idag ofta används i alla typer av organisationer. Projekt är 

dock komplexa och så är även människor. Att få en grupp att arbeta mot ett och samma 

mål är inte en lätt uppgift. Om gruppen dessutom befinner sig i olika delar av landet blir 

det än mer komplext. Projektledaren står därmed inför utmaningen att vägleda och 

motivera sina projektmedlemmar som befinner sig i helt olika miljöer, har olika 

drivkrafter och preferenser samt kanske sällan eller aldrig träffats fysiskt. Med bakgrund 

i detta har vi i denna studie undersökt: “Hur upplever projektledare att deras möjlighet 

att motivera påverkas av geografisk distans mellan projektledare och medlemmar?”. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att främst utöka den befintliga forskningen inom projektledarskap 

i virtuella gruppsammansättningar. Vi vill även skapa en förståelse för hur distansen 

mellan projektledare och dess medlemmar påverkar arbetet gällande motivation. 
 
Genomförande 
Genom en kvalitativ studie har vi genomfört sju stycken intervjuer med personer som på 

något sätt har ledaransvar för projekt som sker på distans. I studien har vi använt oss 

utav en deduktiv ansats genom att bland annat utgå från teorin vid skapandet av vår 

intervjuguide. 

 
Slutsatser och resultat 
Vår studie har visat att det finns flertalet faktorer som påverkar motivationen i virtuella 

projekt. Under arbetets gång har vi identifierat sju olika kategorier som är kopplade till 

en projektledares möjlighet att motivera. Dessa kategorier är: projektgruppens 

sammansättning, kommunikation, relationer och samarbete, ledaregenskaper, leda 

traditionellt/distans, feedback och mål. Utifrån dessa kategorier har sedan vi identifierat 

flertalet ståndpunkter som influerar motivationen. Resultatet visar att i virtuella 

projektgrupper är relationerna generellt sett svaga och fokuserar mer på arbetsrelaterade 

aspekter än socialt samspel. Relationer och sammanhållning påverkar motivationen till 

hög grad. Med grund i detta är det därför av stor vikt att projektgruppen regelbundet 

träffas fysiskt och att dessa träffar fokuserar på relationsskapande aktiviteter. Den 

virtuella miljön gör kommunikationen komplex och att den med lätthet kan hämmas. 

Vilket än en gång framhäver vikten av fysiska träffar. Vidare har vår studie indikerat att 

ett delegerande ledarskap är fördelaktigt samt att projektledaren har kompetens inom 

projektets ämnesområde. För att upprätthålla en hög motivation är det även viktigt att 

ledaren har en större mängd struktur och ordning än i ett traditionellt ledarskap. 
 
Nyckelord 
Motivation, Projekt, Projektledarskap, Virtuella projekt, Virtuella projektteam 
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1. Introduktion 

  

 detta inledande kapitel är målet att ge läsaren möjlighet att börja bekanta sig med 

det aktuella ämnet för denna studie, att förstå dess bakgrund, syfte och varför just 

detta område är intressant och denna studie är av värde. Detta görs följaktligen genom 

att vi först presenterar studiens problembakgrund, med en inblick i det aktuella 

forskningsområdet. Sedan går vi vidare med att beskriva syftet, definiera begrepp och 

avslutningsvis lyfter vi fram våra avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 
Projekt idag är komplexa och så är även människor. Att få en grupp att arbeta mot 

samma mål är inte enkelt. Tänk er då om gruppen också befinner sig i olika delar av 

landet. Projektledaren står därmed inför utmaningen att vägleda och motivera sina 

projektmedlemmar som befinner sig i helt olika miljöer, har olika drivkrafter och 

preferenser samt kanske sällan eller aldrig träffats fysiskt. Hur bär de sig åt för att på ett 

effektivt sätt uppnå målen? Är det möjligt? Vi tar det från början.  

 

Att planera och genomföra projekt är något som gjorts så länge som människor och 

civilisation funnits på vår planet. Efter andra världskriget väcktes ett större fokus på just 

projekt i organisationer, men det var inte förrän på 90-talet som de fick ett starkt fäste. 

Det var då organisationer förstod vikten av att planera och det var då datorprogram till 

hjälpmedel för tidsplanering började utformas (Macheridis, 2009, s. 12-13). Sedan dess 

har arbetsformen tilltagit i mängd samt spridning, och är idag oupphörligen använd i 

alla olika typer av organisationer (Jansson & Ljung, 2004, s. 27-28). 

 
I dagens samhälle snurrar ekonomins hjul snabbare, vilket leder till att cyklerna för 

förnyelse och förändring kortats dramatiskt (Paton et al., 2008, s. 16). Organisationer är 

därigenom tvungna att kunna hantera förändringar på ett snabbt och effektivt sätt, något 

som påstås bidragit till att allt fler organisationer väljer att arbeta i projektform 

(Söderlund & Bredin, 2006, s. 249). Det är lättsamt att starta upp projekt jämfört med 

att skapa nya avdelningar. Att arbeta med projekt möjliggör därmed att organisationer 

snabbt kan samla kompetenser och tillgångar från olika avdelningar. Detta innebär även 

att de uppnår högre flexibilitet och lättare kan anpassa sig i takt med omgivningen. 

(Tonnquist, 2008, s. 5) Något som i sin tur innebär att organisationer, genom 

arbetsformen, lättare kan bibehålla dess konkurrenskraft och position på marknaden 

(Porter et al., 2002, s. 126). 
 
Eftersom projekt skiljer sig från ett traditionellt arbetssätt, samt i mångt och mycket 

anses vara komplext, har detta område ansetts som intressant att fördjupa sig inom. 

(Cleland, 1995, s. 84; Smith, 1999, s. 89). Vidare menar forskare att arbetsmiljön som 

projektteam befinner sig i vanligtvis är komplicerad eftersom inget projekt är det andra 

likt (Smith, 1999, s. 89). Förutsättningarna för ett bra urval till arbetsgruppen samt 

motivation till enstaka projekt är sällan fördelaktig då medlemmarna ibland är 

involverade i flera projekt samtidigt. Det är också bevisat att projekt ofta misslyckas 

med att uppfylla tid och kostnadsmål på grund av bristande moral, dåliga relationer, låg 

produktivitet och brist på engagemang hos dessa. (Schmid, 2008, s. 30) 

I 
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Forskningen kring projektledarskapet har inte följt samma takt som den ökade 

användningen av projekt och är följaktligen ej särskilt väl utvecklad (Söderlund, 2004, s. 

183). Cleland (1995, s. 84) har främst fokuserat på styrning av projekt, men även i smått 

berört projektledarskapet. Han menar att projektledare vanligtvis står inför större 

utmaningar jämfört med ledare som inte arbetar i projekt. Detta eftersom att de 

exempelvis sällan har samma sorts formella och bekräftade auktoritet i sitt ledarskap. 

Det händer även att de styr över människor som kommer från olika organisationer och 

som ibland får order från flera håll. 
 
Vidare kan det konstateras att det finns åtskilliga typer av projekt (Macheridis, 2009, s. 

34-35), ett av dem är virtuella projekt, där samarbetet främst bygger på elektronisk 

kommunikation (Powell et al., 2004, s. 7). Marknaden har blivit mer globaliserad och 

det är allt vanligare att organisationer sträcker sig över geografiska gränser (Nordengren 

& Olsen, 2006, s. 12-13). Eftersom projekt innebär att sätta samman personer med olika 

expertis (Lööw, 2009, s. 38) kan det således medföra att det finns geografiskt avstånd 

mellan projektmedlemmar. Detta innebär i sin tur att projektledarna måste utföra sitt 

ledarskap på distans. Ledarskap på distans är ett relativt nytt fenomen men den ökade 

mängden spridning av organisationer har bidragit till att en väsentlig mängd forskning 

genomförts. Cascio & Shurygailo (2003, s. 362) och Jurrens (2005, s. 705) menar att det 

mesta av forskning inom detta område tar upp hur ledare ska vägleda och motivera hela 

grupper som arbetar på distans. 

 

Kayworth & Leidner (2000, s. 4) menar vidare att det inte finns några större skillnader 

mellan ledarskap på distans och ett traditionellt ledarskap. Det finns dock vissa aspekter 

som är av större betydelse på distans, som till exempel kommunikationen. Den är bland 

det viktigaste för en ledare eftersom informationen som kommuniceras bland annat ska 

motivera medlemmarna till att nå målet för projektet. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 

300) Förutsättningarna för kommunikation förändras dock vid ledarskap på distans, till 

exempel genom att möjligheten till fysiska möten blir mindre. Detta ställer i sin tur 

högre krav på ledaren, medarbetarna och organisationen och bidrar även till att sättet att 

motivera förändras (Nordengren & Olsen, 2006, s. 84-86). 

 
Det är fortsättningsvis ingen hemlighet att medlemmarna i projekt har stor betydelse för 

projektets resultat (Kerzner, 2006, s. 34), men just motivation hos vederbörande 

ignoreras ofta som en utav projekts framgångsfaktorer. Wenell (2009, s. 174) har 

exempelvis bedrivit studier inom ämnesområdet och har kommit fram till att de 

viktigaste framgångsfaktorerna för ett projekt är frihet, enkelhet, småskalighet och tillit. 

Detta är något som följaktligen kan kompletteras med den kända forskaren Bloisi et 

al.’s citat som beskriver hur viktig just motivation är för en organisations framgång. 
 

“Motivation is at the heart of how innovative and productive things get done within 

work organizations” 
(Bloisi et al., 2007, sid. 195) 

 
Även Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 291) hävdar att motivation hos anställda är något 

som är viktigt för hur väl de presterar och således också för organisationens resultat. 

Detta bör sedermera innebära att projektmedlemmars motivation också är av betydelse 

för ett projekts resultat. Bloisi et al., (2007), Herzberg (1968) och Jacobsen & Thorsvik 

(2008, s. 291) beskriver motivation som en typ av inre drivande kraft som får en 



8 
 

människa att vilja utföra något. Om en person inte har någon motivation är det svårt att 

förmå någonting. Således blir det av vikt att de anställda i en organisation och i projekt 

är motiverade. 
 
Kända forskare såsom Maslow och Herzberg har genomfört omfattande forskning inom 

ämnet motivation (Oldham & Hackman, 2010, s. 2). Deras teorier har varit mycket 

omdiskuterade men har bidragit med vetskap som fortfarande är aktuell (Schein, 1994, s. 

47). Forskning kring motivation i projekt har däremot varit begränsad och har främst 

fokuserats på motivationsfaktorer i hela organisationer (Dwivedula & Bredillet, 2010 s. 

159). Detta är uppseendeväckande, eftersom PMI (2005) anger att en av ledarens 

viktigaste uppgift är att motivera sina medlemmar, tillsammans med att ett vanligt 

problem inom projekt anses vara just hur projektledaren ska gå tillväga för att främja 

sina projektmedlemmars motivation (Schmid, 2008, s. 31). 
 
Sammantaget med den upplevda bristen på projektledarskapsforskning, 

projektledarskapet på distans samt motivation i projekt kan vi identifiera en lucka i den 

nuvarande litteraturen gällande hur ledare motiverar sina anställda på distans inom 

projekt. 

 

1.2 Problemformulering 
Hur upplever projektledare att deras möjlighet att motivera påverkas av geografisk 

distans mellan projektledare och medlemmar? 

 
1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är främst att utöka den befintliga forskningen inom 

projektledarskap i virtuella gruppsammansättningar med anledning av att den är 

begränsad. Vi vill skapa en förståelse för hur distansen mellan projektledare och dess 

medlemmar påverkar arbetet gällande motivation. Vi kommer att göra detta genom att 

bland annat studera: 

 hur projektledare arbetar på distans för att motivera sina projektmedlemmar.  

 hur förutsättningarna för att motivera på distans ser ut. 

 vilken inverkan faktorer såsom sociala relationer, kommunikation och 

ledarskapsstil har på motivationen.  

 
Följaktligen blir vårt teoretiska bidrag att utvidga den tidigare forskningen genom att 

undersöka hur olika motivationsteorier fungerar på distans både enskilt och i 

kombination med varandra. Vi vill skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar 

motivationen i projekt på distans och därefter sammanfatta dessa i en modell. Det 

praktiska bidrag innefattar att vi önskar ge rekommendationer som syftar till att främja 

projektledares förmåga att motivera sina projektmedlemmar. 

 

1.4 Definitioner av begrepp  

Projekt 

I denna studie har vi valt att utgå från Turner & Müller’s definition av projekt: “A 

project is a temporary organization to which resources are assigned to undertake a 

unique, novel and transient endeavor managing the inherent uncertainty and need for 



9 
 

integration in order to deliver beneficial objectives of change.” (Turner & Müller, 2003, 

sid. 7). Vi anser att detta är en modern definition som tar upp många aspekter av 

arbetsformen. 

 

Organisation 

De likheter som finns mellan alla organisationer är att medlemmarna förenas genom 

gemensamma mål och det finns olika tillvägagångssätt och regler som koordinerar 

ambitionerna att nå målet (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 13). Organisationer som inte 

arbetar i projekt benämner vi i denna uppsats som traditionella organisationer. 

 

Traditionellt ledarskap 
I likhet med att vi benämner organisationer som inte arbetar i projekt som traditionella 

organisationer, kommer vi även skilja på projektledarskap och traditionellt ledarskap. 

När vi benämner ledarskapet som traditionellt syftar vi således till ledare i en 

traditionell organisation. 

 

Geografisk distans 
Det finns olika typer av distans. Det kan exempelvis handla om geografisk, tidsmässig, 

kulturell eller mental distans (Nordengren & Olsen, 2006, s. 13-14). I denna studie 

kommer vi att fokusera på den geografiska distansen mellan projektledaren och 

projektmedlemmarna. Eftersom geografisk distans kan innebära avstånd mellan 

världsdelar, länder eller städer har vi valt att specificera vår geografiska distans till att 

handla om distans mellan orter, belägna i Sverige.  

 

Team och grupper 

Både “team” och “grupper” har använts för att beskriva mindre samlingar av människor. 

Dock har bristen på enhet i dessa begrepp ifrågasatts av flertalet forskare och de har 

därför kommit fram till att team bör handla om grupper som visar en hög grad av 

ömsesidigt beroende av varandra (Cohen & Bailey, 1997, s. 241). Vi anser att denna 

definition förtydligar begreppen men vi har i vår studie valt att använda oss utav båda 

eftersom att vi menar att svenska språket inte gör skillnaden mellan dem rättvis. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att studera motivation i virtuella projekt ur ett projektledarperspektiv. Dels 

eftersom det var svårt att komma i kontakt med medlemmar i projekt som passade 

studien men även för att vi anser att ledaren har betydande roll för motivationen i 

projekt. 

Motivation kan vidare ha sin rot i dels psykologiska men också i mer 

organisationsmässiga faktorer. Fokus i vår studie är de motivationsfaktorer som är 

relaterade till ledarens förmåga att motivera sina projektmedlemmar. Vi kommer 

således ej att lägga väsentlig vikt vid varken projektledares eller projektmedlemmars 

individuella motivation till arbete. 

 

Som tidigare nämnts kommer vi även endast att titta på geografisk distans mellan orter i 

Sverige. Det hade varit intressant att undersöka geografisk distans mellan olika länder 

eftersom det antagligen inneburit fler aspekter att ta hänsyn till, såsom kulturella 

skillnader. Vi anser dock att detta hade varit svårt för oss att genomföra inom denna 

begränsade tidsperiod och därför har vår studie endast skett på virtuella team inom 

Sverige.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

fter att skapat en uppfattning om bakgrunden till denna studie, vad den har för syfte 

och problemformulering kommer vi i detta kapitel gå igenom de teoretiska 

metoderna som använts i vår studie. Detta är för att läsaren ska få en insikt i den 

vetenskapliga inriktningen och vilken typ av som metod vi använt oss utav för att 

komma fram till vårt syfte. Vi vill även med hjälp av denna information stärka 

trovärdigheten för vår studie. Metod kan beskrivas som ett arbetssätt för att samla in 

data om verkligheten (Jacobsen, 2002, s. 38). I kapitlet kan läsaren där av ta del av vår 

roll i undersökningen och hur vi förhåller sig till den verklighet som vi vill presentera. 

Kapitlet inleds med vårt ämnesval, där vi beskriver varför vi valde just detta ämne. 

Sedan går vi vidare med att presentera vår förförståelse och våra perspektiv. När dessa 

är avklarade diskuterar vi kunskap under rubrikerna ontologi, epistemologi och 

deduktiv eller induktiv ansats. Slutligen redovisas vårt för studien aktuella metodval, 

vår litteraturstudie, vårt val av teorier och kritik till dessa källor. 

 

2.1 Ämnesval 
Denna studie fokuserar på projektledarskapet och hur en projektledare kan främja 

projektmedlemmars motivation. Intresset kring dessa ämnesområden väcktes främst 

under hösten 2011 när båda författarna läste kurser som på ett eller annat vis behandlade 

organisationer, projekt, ledarskap samt anställda.  

 
I studiens inledande skede kom vi i kontakt med ett företag som hade önskemål att vi 

skulle genomföra en fallstudie på deras företag. Deras önskan var att vi skulle 

undersöka hur projektmedlemmarna upplevde motivation kring att delta i deras projekt 

med anledning av att de ofta erhöll ordinarie arbetsuppgifter vid sidan om dessa projekt. 

Eftersom ett intresse redan fanns hos oss tog vi till oss idén och började läsa in oss på 

ämnet. Detta gjordes genom att söka i vetenskapliga databaser efter passande artiklar. 

Efter cirka två veckor fick vi reda på att företaget, av olika skäl, inte längre kunde ställa 

upp på ett samarbete. 
 
När vi vid den tiden redan börjat studera litteratur inom ämnet samt ansåg att denna typ 

av studie kändes spännande samt tidsenlig valde vi att fortsätta med ämnesvalet kring 

projekt och motivation. I vår vidare litteraturgenomgång kunde vi finna en lucka i 

forskningen eftersom studier på projektledarskapet och projektledarens möjlighet att 

motivera sina medlemmar upplevdes högst begränsad. Vi ansåg därför att ämnet blev än 

mer relevant. Med anledning av detta tog vi därför beslutet att gå vidare inom området. 
 
Vidare fördjupade vi oss inom det aktuella ämnet, mer ingående kring hur detta utfördes 

går att läsa i avsnitt 2.6 Litteraturstudie. Allt eftersom vi började få en bild av vad 

teorierna handlade om började vi fundera kring passande urval för studien. När vi sedan 

tog beslutet att fokusera på vårt problem ur projektledarens synvinkel började vi 

sökningen av lämpliga respondenter. En detaljerad genomgång av hur detta uträttades 

finns i 4.1 Urval. 

2.2 Förförståelse 
Förförståelse handlar om den referensomfattning som forskaren innehar när studien 

börjar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 44). Att i en studie inneha fullkomlig 

E 



11 
 

kontroll över sina värderingar som bottnar i tidigare erfarenheter är omöjligt. Av den 

anledningen är det fördelaktigt om dessa begrundas för att på så sätt öka medvetenheten 

och således minska influensen (Bryman & Bell, 2005, s. 29). 
 
Vi har båda läst 240 hp civilekonomutbildning, en av oss med inriktning mot Service 

Management. Båda författarna har fördjupat sig i Management på D-nivå där vi bland 

annat läst en kurs med namnet Project Management. Genom detta har vi skaffat en 

teoretisk grund vad gäller projekt, projektledning samt projektstyrning. En av oss har 

även läst fristående kurser inom projektledning. Denna teoretiska bakgrund anser vi har 

varit till fördel för vår studie på så sätt att den bidragit till en mer omfattande och 

djupgående förståelse för det teoretiska underlaget i vår studie. Detta genom att vi bland 

annat kunnat granska den tidigare forskningen mer kritiskt. 
 
De teoretiska kunskaperna kan ses som en nackdel om det till exempel påverkat vårt val 

av litteratur och teorierna. Vi anser dock att vi inte i någon större utsträckning blivit 

påverkade negativt av vår teoretiska förförståelse. Vi har försökt att ha ett öppet sinne 

inför all litteratur och inte låtit tidigare referenser styra valet av böcker och skrifter. 

Naturligtvis finns dock en risk att vi omedvetet styrt våra val av teori efter forskare som 

vi känner igen eller som vi läst om tidigare, det är svårt att undgå fullt ut. Vi anser 

däremot att tidigare kunskaper inom projekt också har varit till fördel eftersom vi större 

enkelthet har kunnat skapa en överblick på grund av en kunskap kring vad som berör 

projekt och ej. Detta har i sin tur bidragit till att vi på ett lättare sätt kunnat finna 

relevant material till studien. 
 
Den praktiska kunskapen härrör både från vår roll som medarbetare och anställda 

eftersom båda haft olika anställning på olika arbetsplatser. Några exempel är skola, 

kontor, livsmedelsbutik och hamburgerrestaurang. Ingen utav oss har dock någon 

erfarenhet av att arbete i just projektform. Detta tror vi bidragit till att vi kunnat studera 

projekten med öppet förhållningssätt och därmed skapat en något mer objektiv syn av 

verkligheten samtidigt som vi har en viss praktisk erfarenhet kring organisationers 

funktion. Den praktiska erfarenhet som kan påverka denna studie är främst att vi vår 

uppfattning är chefer samt arbetskollegor påverkar tillfredställelse samt motivation på 

arbetet. Något som kan ha bidragit till ett mer selektivt urval av teoretiska 

utgångspunkter.  
 
Både vår teoretiska och praktiska kunskap har bidragit till en förståelse kring hur 

organisationer fungerar vad till exempel gäller pengaflöde, relationer till kunder, 

betydelsen av medarbetarna, ledarens roll och sammanhållningen i arbetslaget. Eftersom 

vi kan relatera till våra egna erfareneter inom organisationer anser vi att detta kan 

medföra att vi på ett enklare sätt även kan ta till oss teoretisk kunskap. Vi vill slutligen 

poängtera att målet med denna studie är att vi inte påverkar resultatet utifrån de 

värderingar, erfarenheter eller kunskaper som vi sedan tidigare har inom ämnet. Detta är 

givetvis något som är omöjligt att garantera fullt ut, men det är något som vi har påmint 

oss själva och varandra om under hela studiens förfarande. 

 

2.3 Perspektiv 
Johansson-Lindfors (1993, s. 22) menar att det är av stor vikt att läsaren är införstådd 

med vilket perspektiv som forskaren innehar. Detta på grund av att forskarnas 

perspektiv, och vad de väljer att lägga fokus på, påverkar studien på så sätt att studien 
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kan resultera i olika slutsatser även i de fall som innehar har identisk data. Vår studie 

har präglats av ett projektledarskapsperspektiv eftersom en del av vårt syfte är att bidra 

till ökad insikt för ledare vad gäller motivation i projekt. Eftersom projektledare har en 

stor makt över hur projekt ska planeras och genomföras anser vi att de även har den 

största makten vad gäller motivationen i projekten. Även om vi kommer att diskutera 

projektmedlemmarnas perspektiv så kommer även detta ske ur ett projektlednings-

perspektiv. 

 

2.4 Forsningsfilosofiska utgångspunkter 
Det råder en splittring vad gäller hur verkligheten ser ut och vad som egentligen är 

sanning (Jacobsen, 2002, s. 29). Därför är det viktigt att vi redogör för hur vi uppfattar 

denna verklighet så att det sedan blir mer begripligt på vilket sätt vi bör samla in data 

för att få en så bra uppskattning av verkligheten som möjligt. I detta avsnitt kommer vi 

således att presentera vår syn på kunskapen, sanningen och verkligheten. 

 

2.4.1 Ontologi - vilka olika typer av kunskap som finns 
Ontologi handlar om vilken kunskap som egentligen finns och hur världen faktiskt ser 

ut (Jacobsen, 2002, s. 29; Bryman & Bell, 2005, s. 33) Åsikterna brukar skilja sig åt då 

det är svårt att komma överens om en gemensam bild (Jacobsen, 2002, s. 29). Ontologi 

brukar delas in i objektivism och konstruktionism. Objektivism handlar om att “sociala 

skeenden” som kan uppfattas objektiva och därmed vara en beskrivning av en yttre 

verklighet. Konstruktionism beskriver däremot om “sociala skeenden” som 

konstruktioner och som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 33-34) 
 
Bryman och Bell beskriver vidare konstruktionismen som ett sätt där forskaren 

ifrågasätter ifall organisationer redan har givna yttre verkligheter som individen inte kan 

påverka. Konstruktionismen går ut på att sociala omständigheter är något som de sociala 

aktörerna ständigt framställer. Istället för att organisationen/kulturen är något yttre och 

betvingande ska det ses som något framlidande som hela tiden förändras och ombildas i 

sociala samspel. Detta är även en av anledningarna till varför forskning genomförs, det 

ständigt krävs nya lösningar (Bryman & Bell, 2005, s. 34-35). 
 
Nylén (2005, s. 63) skriver att ontologi handlar om olika sätt att se förbindelsen mellan 

det skrivna och verkligheten. Antingen ser forskaren det insamlade materialet som en 

konstruktion av sanningen, eller ses så det som sanningen. Vi utgår från ett 

konstruktionistiskt perspektiv då vi anser att de personer som vi studerar och deras 

uppfattningar är påverkade av den sociala verkligheten. Vi kommer att beskriva de 

sociala fenomenen i vår studie utifrån vår uppfattning av dessa. Vår uppfattning är i sin 

tur grundad i intervjuer av berörda respondenter. Respondenternas syn av verkligheten 

påverkas av personens synsätt, kunskap, meriter och värderingar och detta leder till att 

varje skildring blir unik. Vår analys blir alltså en spegling av den sociala verkligheten 

och inte en kopia av denna. Vi har försökt att genomföra detta på ett objektivt sätt men 

det är omöjligt att inte den empiriska informationen påverkats av våra synpunkter. 
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2.4.2 Epistemologi - vilken kunskap som är sann  
Epistemologi är en teori som tar upp olika synsätt på vad kunskap är för något (Bryman 

& Bell, 2005, s. 27). Eftersom det finns många olika sätt att se på världen är det inte 

konstigt att det utvecklats olika teorier om hur man ska se på den kunskap som finns i 

världen. Det finns två huvudinriktningar inom företagsekonomisk forskning, vilka är 

positivistiska och hermeneutiska (Jacobsen, 2002, s. 32). 
 
Ett sätt att beskriva skillnaden mellan den positivistiska synen och den hermeneutiska är 

att den positivistiska synen fokuserar på att förklara mänskliga beteenden, medan den 

hermeneutiska handlar om att få en förståelse och tolka (Bryman & Bell, 2005, s. 26-

29). Vidare koncentrerar sig den hermeneutiska inriktningen på hur den enskilda 

varelsen tänker och agerar genom att bland annat tolka sammanhanget (Jacobsen, 2002, 

s. 32). 
 
Eftersom vår studie handlar om att skapa en större förståelse inom det aktuella ämnet 

anger vi att vi har ett tolkningsbaserat synsätt gällande epistemologi. Vidare känner vi 

igen oss i den hermeneutiska inriktningen på så sätt att vi anser att det inte finns någon 

objektiv verklighet. Istället består verkligheten av olika sociala företeelser konstruerade 

av människor (Jacobsen, 2002, s. 32) och vi är intresserade av att se hur olika 

människor tolkar denna verklighet. I och med att syftet med denna studie är att skapa en 

förståelse kring hur motivationen påverkar arbetet i projekt på distans handlar det om att 

vi vill förstå hur personerna reflekterar och handlar, för att på så sätt få en bild av hur de 

tolkar verkligheten. Alvesson & Sköldberg (1994, s. 115) menar att det insamlade 

datamaterialet är resultatet av forskarens tolkningsarbete och således kommer vår empiri 

vara en tolkning av respondenternas sociala verklighet. 
 

2.4.3 På vilket sätt kunskapen inhämtats 
Deduktiv eller induktiv forskningsansats handlar om olika sätt att se på sambandet 

mellan empiri och teori (Jacobsen, 2002, s. 34). Ett deduktivt tillvägagångssätt har sin 

utgångspunkt i en redan befintligt teori, där forskaren skapar sina antaganden som 

denne sedan kontrollerar mot empirin om det är verkligheten. (Jacobsen, 2002, s. 34; 

Bryman & Bell, 2005, s. 23). En induktiv ansats börjar med att forskaren studerar 

verkligheten, för att sedan omvandla den till teori (Jacobsen, 2002, s. 35: Bryman & 

Bell, 2005, s. 23).  

 
Vår studie har haft en undersökande prägel och vi har med befintliga teorier som grund 

velat skapa en utvecklad analys inom det för studien aktuella ämnet. De enskilda 

områdena som vår studie omfattar, motivation, projekt och projektledarskap är 

forskningsområden där det finns flertalet befintliga teorier. Bryman och Bell (2005, s. 

23) menar att vid en deduktiv metod styrs empiriinsamlingsprocessen av de redan 

studerade teorierna. För att kunna utforma relevanta intervjufrågor som verktyg att 

inbringa väsentlig empiri valde vi att i studiens inledande fas studera befintliga teorier. 

Med teorierna som grund, men som naturligtvis influerats av vår förförståelse skapade 

vi vår intervjuguide som ett hjälpmedel att besvara vår problemformulering. Att vi vid 

vår empiriinsamling redan hade en teoretisk uppfattning betyder alltså att vi använt oss 

utav en deduktiv forskningsansats. 
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2.5 Metodval 
Eftersom vi valt en konstruktionistisk utgångspunkt kommer vårt intresse finnas riktat 

mot individen. Vi vill således studera hur den enskilda ledaren ger uttryck åt och 

gestaltar sin verklighet. Detta synsätt lägger sin vikt på de kvalitativa aspekterna. En 

kvalitativ metod anses till fördel just när förståelse kring hur människor resonerar eller 

reagerar är det huvudsakliga syftet (Trost, 2007, s. 23). Genom en kvalitativ metod 

återfinns betydligt mer plats för både förändringar och variation, och den blir därmed 

inte lika rationaliserad. I jämförelse med en kvantitativ metod är den kvalitativa 

metoden mer flexibel. Detta bidrar till att forskaren kan få mer detaljerade svar och 

därmed en bättre helhetsförståelse. (Bryman & Bell, 2005, s. 322) Eftersom vi vill 

undersöka på djupet hur respondenterna handlar utifrån den position de har anser vi att 

en kvalitativ metod är idealisk. 
 
En av det vanligaste tillvägagångssättet inom en kvalitativ aspekt är intervjuer 

(Backman, 2008, s. 59). Jacobsen (2002, s. 159) skriver att närheten är av stor betydelse 

för att forskaren ska skapa en förståelse för hur andra människor uppfattar verkligheten. 

I kvalitativa intervjuer är fokus på människan, och människan är även det viktigaste 

instrumentet. Dessutom är forskaren mer eller mindre delaktig och kan utgöra en del av 

undersökningsinstrumentet (Backman, 2008, s. 53). Eftersom vi vill studera den 

personliga uppfattningen av verkligheten när det handlar om motivation i projekt på 

distans, kommer vi att genomföra intervjuer. 
 

2.6 Litteraturstudie 
Backman (2008, s. 24) menar att hur goda framsteg forskaren gör i arbetet beror på hur 

väl insatt och påläst denna är. Den inledande fasen av vår litteratursökning gick ut på att 

vi studerade några stycken vetenskapliga artiklar inom de områden som var aktuella för 

det företag vi planerat att genomföra ett samarbete med, men som vi även kände oss 

intresserade av. Dessa artiklar hittade vi genom att söka i databaserna Business Source 

Premier, Emerald Journals och Google Scholar på orden project, leadership, virtual 

project team och motivation. Sökorden användes både individuellt och i kombination 

med varandra. 
 
Bland de första artiklarna vi valde att studera närmare var Profiling work motivation of 

project workers av Dwivedula och Bredillet (2010) och Project Manager Leadership 

Role in Improving Project Performance av Anantatmula (2010). Utifrån dessa artiklar 

expanderade vårt sökande. Eftersom det inte finns så mycket forskning inom området 

har vi studerat referenslistor på uppsatser, artiklar och böcker för att på så sätt upptäcka 

lämplig litteratur. På detta sätt menar Denscombe (2004, s. 72-73) att forskare ökar sina 

chanser att hitta passande huvudkällor. 
 
Vi har koncentrerat oss på texter som publicerats i akademiska tidskrifter eftersom dessa 

publikationer är “peer reviewed” och alltså håller en hög vetenskaplig standard. Dock 

finns det undantag vid tillfällen när vi inte fått tag på originaltexten, på grund av att de 

varit på ett annat språk eller helt enkelt inte funnits. Vid dessa tillfällen har vi använt oss 

utav källhänvisning till sekundärkällor. 
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2.7 Val av teorier 
Vår teoretiska referensram grundar sig på att det idag inte existerar någon komplett 

modell att tillämpa på vårt problem. Vi har därför valt att samla teorier från olika håll 

som alla på något sätt ger en förklaring till problemet. Vår önskan att använda, inom 

sina områden, välkända teorier men som samtidigt har en stark koppling till vårt 

ämnesval. Några av våra teorier är därav vad som skulle kunna kalla klassiker, det vill 

säga välkända och välanvända teorier, men som vi tycker känns relevanta och 

fortfarande aktuella. Detta har vi sedan kompletterat med mer nutida teorier som inte 

har ett lika brett perspektiv utan är mer specifika. Vi anser att detta ger en bra blandning 

med relevanta teorier till vårt ämne. 
 
Tanken med vårt teorikapitel är att succesivt bygga upp läsarens förståelse kring 

problemområdet i studien. Detta har gjort att vi börjar med en bred utgångspunkt genom 

att beskriva vad projekt egentligen är, hur projekt kan definieras, vilka 

framgångsfaktorer som kan kopplas till projekt samt en presentation av projektets 

livscykel. Anledningen till att vi valt att ta med denna information är att ge läsaren en 

övergripande bild av vad projekt innebär och vilka aspekter som bör finnas i åtanke vid 

en djupare studie av projekt. 
 
För att begränsa studien har vi sedan valt att studera olika sorters projekt men tagit 

beslutet att främst fokusera på virtuella projekt med anledning att de har en stark 

koppling till vårt problemområde. Motivet till att vi valt denna teoretiska utgångspunkt 

är således att virtuella team representerar och beskriver hur arbete i team med 

geografisk distans fungerar. Vidare lyfter just denna teori fram en väl genomarbetad 

sammanfattning av tidigare forskning på området och presenterar sedermera fram de 

centrala delarna av virtuella team, vilket vi anser ger en övertygande bild av helheten. 
 
Med anledning av att vi valt att fokusera på projektledarskapet smalnas teorikapitlet av 

med ett avsnitt som behandlar just ledarskap i projekt. Detta avsnitt lyfter fram 

projektledarens roll och olika ledarskapsstilar. Avsnittet innehåller även en modell av 

Hunsaker & Hunsaker (2008, s. 94) som lyfter fram riktlinjer kring projektledning i 

virtuella team. Vi anser att denna teori kompletterar de andra vad gäller ledarskap. Detta 

eftersom att den tillför en tydlig bild av vad ledarskap på distans innebär. 
 
Till sist når vi udden av vårt problemområde, där kommer vi in på olika 

motivationsteorier. Där vi till att börja med presenterar den traditionella 

motivationsteorin av Maslow (1943). Hans teori har vi valt att ha med eftersom att den 

bidrar till en grundläggande bild av vad motivation handlar om och hur det utvecklats 

historiskt sett.  
 
Efter genomgång av generell motivationsteori går vi än mer djupgående och studerar 

dels hur motivation kan kopplas till projekt och men även hur motivation ter sig i 

virtuella team. Gällande motivation i projekt har vi valt en modell som Dwivedula & 

Bredillet (2010) utvecklat. I denna forskning har kopplat de mest traditionella 

motivationsmodellerna till projekt. Denna teori upplevs därför vara av relevans till vår 

studie då ingen av de tidigare teorierna specifikt behandlat projekt. Maslow´s teori 

generell, vilket vi är medvetna om. Därför har vi även valt att komplettera 

motivationsteorierna med Dwivedula & Bredillet's teori som vi anser är både stark och 

viktig då den har tydlig koppling till vår studie. 
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Slutligen studerar vi motivation i virtuella team, detta har vi gjort med hjälp utav VIST-

modellen. Denna är modell utformad av Hertel (2002, citerad i Geister et al., 2006, sid. 

460) och förklarar motivationsprocesser i virtuella team. Vi anser att de två sistnämnda 

motivationsmodellerna kompletterar varandra på ett bra sätt och ger oss möjlighet att 

skapa förståelse för vårt problemområde. Detta eftersom vi ämnar att studera en 

kombination av motivation i projekt, på distans. 
 

2.8 Källkritik 
För att kritiskt begrunda källorna till studien kan de granskas mot olika källkritiska 

kriterier. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 167) har gett förslag på tre kriterier 

som kan användas och som vi valt att utgå ifrån i vår granskning. 
 
Samtidskravet handlar om den tidsmässiga skillnaden mellan studien och när källorna är 

skrivna (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2011, s. 168). Eftersom vår studie grundar sig 

på geografisk distans inom Sverige har vi valt att inte utgå från artiklar som främst 

fokuserar på virtuella team med internationell distans. Detta med anledning av att de 

ofta lägger stor vikt vid kulturella skillnader, något som inte är av större relevans ur vår 

synvinkel. Av denna anledning samt av anledningen att forskning med fokus på 

projektledarskapet är knapp, har bidragit till att vi till viss mån utgått från källor som 

kan anges vara ålderstigna. Detta faktum har vi vidare tagit i beaktning och försökt att i 

så stor utsträckning som möjligt reflektera kring. Den mest betydelsefulla skillnaden är 

att den teknologiska utvecklingen har varit enorm det senaste decenniet, vilket i sin tur 

leder till att somliga forskningsresultat inte fullt kan överföras och matchas till dagens 

förutsättningar. 
 
Vi har i den mån det varit möjligt valt att gå tillbaka till primärkällor av de källor som 

blivit citerade i uppsatser och artiklar. Vilket styrker att våra teorier är relevanta, 

välanvända och accepterade än idag. Vi anser även att Google Scholar och Umeå 

universitets databaser varit till stor hjälp för att finna allsidiga och relevanta teorier. 

Dels äldre men även nutida som på ett alla bidragit till en klarläggning av vårt 

problemområde. Maslow’s (1943) motivationsteori skulle till exempel kunna ses som 

föråldrad, men eftersom den är allmänt accepterad och ännu aktuell bedömer vi att 

samtidskravet trots allt är uppfyllt. Avslutningsvis råder det inga tvivel om att 

empiriavsnittet uppfyller samtidskravet eftersom all data är nyligen insamlad. 
 
Tendenskritik ser till om uppgiftslämnaren har intresse av att förvränga sanningen 

(Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2011, s. 168). Eftersom alla källor och sekundärkällor 

som vi använt oss utav i teorikapitlet är skrivna utav forskare finner vi inga skäl till att 

tro att de inte är tillförlitliga. Tendenskritiskt kan vi däremot finna ett par anmärkningar 

på vårt empiriska material. Vissa uppgifter kan möjligtvis bedömas som förhärligade 

och ses som klichéartade uttryck. Det har dock varit frivilligt för respondenterna att 

ställa upp i studien, varför vi litar på att det ligger i deras intresse att se till studiens 

bästa och därmed varit öppna, ärliga och endast gett oss korrekt information. 
 
Beroendekritik behandlar problem kring om två källor hämtat sitt material från en 

gemensam källa och därmed är beroende av varandra (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 
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2011, s. 168). När vi stött på detta problem har vi i så stor utsträckning som möjligt 

försökt att gå tillbaka till primärkällan och istället använt oss utav denna. 
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3. Teoretisk referensram 
 

____________________________________________________________________________ 

 detta kapitel presenteras de för studien aktuella teorierna. Med anledning av vår 

induktiva ansats där vi med hjälp av en empirisk undersökning vill förklara vårt 

problem, har vi byggt upp en teoretisk referensram som ämnat dels förklara empirin 

men även vårt syfte samt frågeställningar. Följande kapitel kommer således att 

innehålla en fördjupning av de teorier som ligger till grund för denna studie. Teorierna 

är utvalda utifrån en ingående granskning av litteratur inom ämnesområdena projekt, 

virtuella team, projektledarskap på distans samt motivation. Med anledning av att det 

inte förekommer någon komplett modell att applicera direkt på vårt problem, har vi valt 

att ut gå från teorier som kan hjälpa till att förklara hur projektledare bör gå tillväga 

för att motivera sina projektmedlemmar på distans. Detta gör vi genom att först 

presentera projekt i sig och som arbetsform, dess framgångsfaktorer och 

projektlivscykeln. När det är avklarat kommer vi än närmre vårt problem med teori om 

virtuella team och dess något speciella miljö. Vi lägger efter detta ett större fokus på 

projektledarskap och sedan avslutas kapitlet med teorier om motivation. Nedan 

presenteras strukturen för vår teoretiska referensram som syftar till att främja läsarens 

möjlighet att följa med i vårt resonemang. 
______________________________________________________________________ 
 

3.1 Disposition 
Kapitlets disposition demonstreras genom nedanstående figur (Figur 1: Disposition av 

teorikapitlet). Vi kommer att utgå från projekt som arbetsform och sedan presentera 

teorier som steg för steg leder oss närmre de teorier som ligger närmast vår 

problemområde. Texten intill figuren förklarar de olika stegen mer ingående. 
 

 
Att arbeta i projektform innehåller 

särskilda förutsättningar i jämförelse 

med ett ”traditionellt” arbetssätt 
 
 

Virtuella team jobbar med ett 

gemensamt mål - men på avstånd. 
 
 

Att leda på distans innehåller 

särskilda aspekter som måste tas i 

beaktning. 
 

 
En projektledare bör motivera sina 

anställda, här undersöker vi 

förutsättningarna. 

 

I 

Figur 1: Disposition av teorikapitlet 
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3.2 Projekt 
Som tidigare nämnt utgör projekt kärnan för vår studie och detta är varför vi anser att 

det är väsentligt att med detta avsnitt skapa en grundförståelse om projekt och beskriva 

den dynamiska miljö som projekt utgör och som projektledare verkar inom. Avsikten 

blir därmed att ge läsaren en inblick för de speciella grundförutsättningar som 

projektledare står inför. Detta görs genom att vi först beskriver projekt som arbetsform, 

sedan presenteras dess framgångsfaktorer och slutligen den så kallade projektlivscykeln. 

 

3.2.1 Projekt som arbetsform  
Forskare har inte kunnat komma överrens om en gemensam definition av vad ett projekt 

egentligen är utan det finns idag åtskilliga varianter (Macheridis, 2009, s. 12-13). I 

denna studie utgår vi som tidigare nämnt från Turner & Müllers definition som bland 

annat betonar att projekt är tillfälliga, har tilldelade resurser och har förutbestämda mål.  
 
Även om forskare inte kommit fram till en gemensam definition så har forskare 

emellertid kommit fram till fyra olika utmärkande egenskaper som präglar projekt 

(Macheridis, 2009, s.13). Det första särdraget är att projekt sker på uppdrag med ett 

avgränsat mål. Projektet kan både ha ett huvudmål och delmål men kärnan för projektet 

består av en unik uppgift (Tonnquist, 2008, s. 17). 
 
Att projekt ska genomföras under en bestämd tidsperiod är den egenskap som främst 

skiljer projekt från vanligt organisatoriskt arbete. Projekt har alltså en startpunkt och ett 

slut med ett definierat mål för denna period. Utifrån dessa tidpunkter gäller det för 

ledningen att planera, organisera och kontrollera projektets livscykel för att kunna 

leverera till slutdatum. (Macheridis, 2009, s. 13-14; Tonnquist, 2008, s.17) 
 
Projekt kännetecknas ofta av att det finns en gräns vad gäller resursförbrukning. Hur 

tydligt projektuppdraget är skiljer sig från projekt till projekt, men det kan till exempel 

innehålla olika kravspecifikationer och budget (Macheridis, 2009, s. 14; Tonnquist, 

2008, s. 17). 
 
Till sist karakteriseras projekt av att vara en tillfällig organisation, men som ändå 

fungerar som en fast organisation. Tillfällig på grund av att hela projektorganisationen 

byggs upp enbart för genomförandet av projektet men som en fast organisation under 

tiden projektet pågår. Detta eftersom till exempel arbetsfördelningen, beslutfördelningen 

och principer kring samordning och kommunikation är detsamma som en fast 

organisation. (Macheridis, 2009, s. 14; Tonnquist, 2008, s. 17) 

 
3.2.2 Framgångsfaktorer 

Många forskare har försökt hitta allmänna faktorer för vad som gör projekt 

framgångsrika eller inte. Wenell (2009, s. 174) har använt ordet FEST för att lyfta fram 

fyra framgångsfaktorer till ett lyckat projekt. Bokstäverna i FEST står för Frihet, 

Enkelhet, Småskalighet och Tillit. Vi anser att dessa framgångsfaktorer fördelaktligen 

kan presenteras som ett komplement till motivationsteorierna i avsnitt 3.5 eftersom 

dessa är projektrelaterade och lyfter fram faktorer som vi anser vara väsentliga att ta i 

beaktning i den fortsatta studien.  
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Frihet innebär att projektledaren låter medlemmarna arbeta på egen hand. Det är viktigt 

med en engagerad ledare men han eller hon får inte detaljstyra sina medlemmar, utan 

det är viktigt att de får ta ansvar och använda sin kompetens. Enkelhet går ut på att i 

projektet eftersträva det enkla och smidiga istället för att göra saker komplicerade och 

följa principer till punkt och pricka. Småskalighet betyder att om ledaren bryter ner 

projektet i små, hanterbara delar är det lättare att överblicka situationen och lättare att 

kontrollera projekten. Tillit, men bokstaven t skulle också kunna innebära team. När det 

finns tillit till teamet och medlemmarnas förmåga skapas kreativitet och kvalitet i 

arbetet. Därför är det viktigt att projektledaren vågar delegera arbete. 
 
Vidare anser Wenell (2009, s. 176) att ett framgångsrikt projekt håller tidsramar, 

budgetar och kvalitetsmål. För att kunna uppnå detta är det viktigt att projektmålen är 

begripliga, specifika och realistiska. Det är också viktigt att målen är förankrade och 

accepterade av medlemmarna. 

 

3.2.3 Projektlivcykeln 
Anledningen till att vi valt att ha med en presentation av projektlivscykeln är att den 

beskriver arbetsgången i ett projekt och således också några utav utmaningarna som 

projektledaren står inför i varje fas. Vi är vidare medvetna om att det finns ett flertal 

författare som resonerar kring projektets livscykel och dess olika faser, till exempel 

Tonnquist, (2008, s.15-16), Kerzner, (2006) och Westland (2006). Vi har dock valt att 

använda oss Wenells (2009) redogörelse eftersom vi anser att Wenell har en tydlig 

förklaring, som är lätt att ta till sig men som även lyfter fram de viktigaste delarna av 

livscykeln. 
 

 
Figur 2: Projektets livscykel 

(Wenell, 2009, sid.9) 

 
Projekt delas vanligtvis upp i stadier eller faser. Varje fas har egna mål, men gemensamt 

för samtliga är att de ämnar skapa förutsättningar för att nå de slutgiltiga målen. Wenell 

(2009, s. 9) diskuterar fyra olika faser, dessa benämns som; idéfasen, förprojektet, 

genomförandefasen och avslutningen. 
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I idéfasen kläcks en idé, som bedöms och utvärderas för att se om den är hållbar. Här 

fattas sedan ett beslut där man väljer att antingen förkasta idé eller gå vidare till ett så 

kallat, förprojekt. 
 
Förprojektet eller förstudie som det benämns i ovanstående figur, anser Wenell (2009, s. 

10) vidare vara en av de viktigaste faserna och direkt avgörande om ett projekt kommer 

att lyckas eller inte. Det främsta målet med förprojektet är att grundligt analysera 

förutsättningar, identifiera och finna lösningar på dels möjligheter såsom hot. 
 
Den efterföljande fasen är den så kallade genomförande fasen, den karaktäriseras av en 

sorts markering att projektet har startat. Under projektstarten bör en gemensam vision 

skapas, målen tydliggöras och tillika en överenskommelse över vad som ska göras, hur 

det ska göras samt under vilka former som detta ska ske. Det är under denna fas som 

teamet skapas, ens individuella mål med att medverka i projektet lyfts fram samt vilka 

förväntningar som finns på varandra ska klargöras (Wenell, 2009, s. 10) 
 
I projektlivcykelns slutskede finner vi avslutningen, vilket ses som avgörande för om ett 

projekt uppfattas som lyckat eller ej. Redan under projektets start fattas beslut kring 

vilka kriterier som ska uppfyllas för att projektet ska ses som avslutat, Wenell (2009, s. 

10) menar därför att ett projekt avslutas aktivt. En slutrapport som är godkänd av dess 

beställare, resultat blir verifierade, utvärderingar är gjorda och organisationen blir 

upplöst. 
 

3.3 Virtuella team 
Likväl som det finns olika definitioner av projekt, finns det också åtskilliga typer av 

projekt (Macheridis, 2009, s. 12-13). Eftersom vi valt att lägga fokus på projekt som 

genomförs tillsammans - men på geografisk distans, blir det synnerligen aktuellt att 

presentera de säregna förutsättningarna som virtuella team har. Detta gör vi med 

anledning av vi anser att det är av vikt att öka förståelsen för hur arbete i virtuella team 

skiljer sig från arbetet i traditionella organisationer. Av den anledningen presenterar vi 

nedan forskning kring olika aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i den virtuella 

arbetsmiljön. Med denna kunskapsbas ämnar vi att skapa en djupare inblick i de 

aspekter som har betydelse för att ledare ska kunna motivera sin virtuella projektgrupp. 

Trots att delar av denna teori är från 1997 anser vi att den fortfarande är av väsentlig 

betydelse eftersom den använts i nutida artiklar och uppsatser. Vi menar även att 

somliga aspekter inte förändras med åren utan att de kommer vara fortsatt aktuella så 

länge gruppens samarbete bygger på elektronisk kommunikation. Vi inleder således 

detta avsnitt med en definiering av virtuella team sedan presenteras en tillhörande 

modell gällande virtuella teams centrala områden, steg för steg, under huvudrubrikerna; 

inputs, sociala och emotionella processer, uppgiftsprocesser och slutligen outputs.  
 
Virtuella team kan beskrivas som en grupp av människor som är geografiskt, 

tidsmässigt och/eller organisatoriskt utspridda. Det som för teamet samman är att de 

tillsammans utför ett arbete med ett gemensamt syfte. Det gemensamma arbetet sker 

främst med hjälp av kommunikation över tekniska kanaler Skillnaden mellan virtuella 

team och traditionella team är att virtuella team inte behöver ta geografiska avstånd i 
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beaktning samt att utan teknik skulle det vara omöjligt för virtuella team att existera. 

(Powell et al., 2004, s. 7). 

 
Powell et al. (2004, s. 8) har sammanställt en modell som härrör från en studie av 43 

artiklar berörande forskning på virtuella teams. De har utgått från en livscykelmodell 

gjord av Saunders (2000), och identifierat fyra centrala områden gällande virtuella team: 

inputs, sociala och känslomässiga processer, uppgiftsprocesser och outputs. Dessa 

fokusområden ger en övergripande översikt över den befintliga litteraturen. (Powell et 

al., 2004, s. 8) 
 

 
Figur 3: Modell över centrala områden inom virtuella team 

(Powell et al., 2004, sid. 8) 

 
3.3.1 Inputs 

Inputs återfinns längst till vänster i ovanstående figur och den innefattar hur 

projektledningen har utformat samt komponerat de virtuella teamen men även hur de 

använder de resurser och kompetenser som finns att tillgå. Inputs har vidare delats upp i 

underrubrikerna: utformning, kultur, teknisk expertis och utbildning. (Powell et al., 

2004, s. 8) 

Utformning. Utformningen av virtuella team och struktur över hur teamet ska interagera 

har visat sig ha påverkan på vilket sätt teamet lyckas skapa ett gemensamt språk och en 

ömsesidig förståelse för varandra (Powell et al., 2004, s. 8-9). Utformningen måste 

främja kunskapsutbyte och det är till stor nytta för teamet om en gemensam förståelse 

och ett gemensamt språk etableras eftersom det är först då som teamet kan slutföra 

arbetsuppgifter som bygger på elektronisk kommunikation (Majchrzak et al., 2000, s. 

584). När ledaren lägger upp hur teamet ska samspela med varandra krävs det att teamet 

skapar gemensamma mål och strategier samt att dessa förmedlas till samtliga i teamet 

(Kaiser et al., 2000, s. 81; Kayworth & Leidner, 2000, s. 15). 
 
Det är vidare av stora vikt att teamet använder sig utav regelbundna ansikte-mot-ansikte 

möten under projektplaneringen. Detta eftersom diskussion och team-samarbete i 

virtuella miljöer har en benägenhet att ta lång tid och bli förvirrande vilket gör att 
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teammedlemmarna får sämre förståelse jämfört vid ansikte-mot-ansikte möten. Vid en 

elektronisk kommunikation förloras till exempel signaler från den sociala kontexten. 

(Bordia, 1997, s. 109) Att under inledningsfasen träffas fysiskt har visat sig främja 

umgänget, tilliten och respekten mellan teammedlemmarna och förbättrar sedan 

effektiviteten i den efterföljande elektroniska kommunikationen (Maznevski & 

Chudoba, 2000, s. 489; Robey et al., 2000, s. 9; Majchrzak et al., 2000, s. 584). 

Regelbundna ansikte-mot-ansikte möten är även nödvändigt för att teamet ska vara 

framgångsrikt (Saunders, 2000, s. 48). 
 
Kultur. Kulturella skillnader kan påverka samarbetet och är vanligt i globala virtuella 

team. Även skillnader mellan teammedlemmar från olika regioner kan vara tillräckligt 

för att ha en negativ påverkan (Robey et al., 2000, s. 18). Den kulturella aspekten kan 

medföra att ledarskapet blir än mer komplext och det påverkar kommunikationen 

(Kayworth & Leidner, 2000, s. 12-13). 
 
Teknisk expertis och utbildning. Teamets kunskap gällande teknik kan ha effekt på 

prestationerna samt den individuella tillfredsställelsen. Ledningen bör ge kunskap om 

hur teammedlemmarna kan använda sig utav olika kommunikationsmöjligheter. Om 

personerna känner sig säkra på kommunikationsredskapen kommer de att kunna 

använda dem på ett bättre sätt. (Kayworth & Leidner, 2000, s. 14-15) När 

teammedlemmarna kan hantera tekniska osäkerheter och utmaningar utvecklas en högre 

tillit och teamet får lättare både att lösa problem men också att undvika problem 

(Jarvenpaa & Leidner, 1999, s. 806). 
 

3.3.2 Sociala och känslomässiga processer 
Som vi vidare kan ses (I Figur 3: Modell över centrala delar inom virtuella team) grenar 

inputs ut i dels sociala och känslomässiga processer samt uppgiftsprocesser. I denna del 

av modellen beskrivs skapande av relationerna, sammanhållning och tillit som några av 

de viktigaste byggstenarna för att främja effektivitet i teamet. Flertalet forskare menar 

att just effektivitet är en av de största utmaningarna och det som är svårast att uppnå för 

virtuella team. (Powell et al., 2004, s. 9) 
 
Relationer. När forskare jämfört traditionella team med virtuella team har det visat sig 

att medlemmar i virtuella team generellt sett har svagare relationer till sina 

teammedlemmar (Burke & Chidambaram, 1996, s. 99; Warkentin et al., 1997, s. 986-

987). Det har visat sig att virtuella team ofta tenderar att ha en mer uppgiftsinriktad 

fokus än socialt fokus (Chidambaram & Boström, 1993, s. 451). Vidare menar forskare 

att vid möjlighet till fysiska möten ska dessa fokusera på relationsskapande eftersom det 

ska stärka utvecklingen av teamet, samt bidrar till möjligheterna att lyckas (Robey et al., 

2000, s. 27). Vad som slutligen också visat sig kunna främja teammedlemmarna 

relationsskapande är att ledaren aktivt arbetar för att skapa bättre relationer, genom att 

till exempel schemalägga regelbundna möten med hela teamet (Kayworth & Leidner, 

2000, s. 17). 
 
Sammanhållning och tillit. Sammanhållningen i virtuella team är av mycket 

betydelsefullt slag eftersom forskning visat på att det dels leder till bättre resultat 

(Maznevski & Chudoba, 2000, s. 474) samt högre tillfredsställelse hos 

teammedlemmarna (Chidambaram, 1996, s. 148). Förtroende och tillit i teamet är en 

stor utmaning eftersom det är svårt att bedöma trovärdigheten hos de andra 
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medlemmarna innan ett möte med dem. För att uppnå hög tillit är det därför viktigt att 

teamet har tidiga ansikte-mot-ansikte möten där ledaren har som avsikt att skapa en tillit 

mellan medlemmarna (Suchan & Hayzak, 2001, s. 184). 
 

3.3.3 Uppgiftsprocesser 
Inputs leder även till uppgiftsprocesser, dessa kan beskrivas som processer som uppstår 

när teamet arbetar tillsammans med att utföra en uppgift eller strävar mot ett mål. 

Relevanta ämnen som rör detta är kommunikation, samordning och på vilket sätt 

arbetsuppgiften matchas med teknologin (Powell et al., 2004, s. 11). 
 
Kommunikation och samordning. Kommunikationen är kärnan i alla virtuella team och 

många problem som härrör kommunikationen uppstår på grund av den virtuella miljön. 

Till exempel kan dessa problem vara att det är svårt att ha en effektiv kommunikation 

eftersom det finns skillnader i hur folk framträder och tolkar skriftlig text. Tekniken 

hämmar kommunikationsprocessen eftersom elektronisk media inte kan uppfylla alla 

kommunikationssignaler som ett ansikte-mot-ansikte möte kan göra (Johansson et al., 

1999, s. 89). När teamet inte känner varandra, och inte har träffats ansikte-mot-ansikte 

är det positivt för samordningen och samarbetet om teamet kommer överens om normer 

och standarder som ska gälla för teamet och sedan arbeta för att hålla dem (Sarker et al., 

2001, s. 50). 
 
Uppgift och teknologianpassning. Det är viktigt att ledningen anpassar den teknik som 

används för kommunikation med de uppgifter som ska utföras i teamet. Valet av teknik 

beror på individen, vilken erfarenhet medlemmarna har av teknik, behov av 

dokumentation samt hur brådskande uppgiften är (Robey et al., 2000, s. 27). På senare 

tid har forskare kommit fram till att ansikte-mot-ansikte möten eller telefonsamtal är 

bäst lämpade vid otydliga uppgifter, hantera konflikter, brainstorming och för att 

fastställa strategiska inriktningar. Däremot är elektronisk kommunikation bättre vid mer 

strukturerade uppgifter som rutinanalys eller övervakning av projektets status. 

(Majchrzak et al., 2000, s. 580) 
 

3.3.4 Output 
Slutligen och längst till höger (Se Figur 3: Modell över centrala områden inom virtuella 

team) återfinns output och där fokuseras det på det virtuella teamets resultat i form av 

effektiviteten i teamet samt beslutskvalitet. Förutom detta har de även tittat på 

tillfredsställelsen kring upplevelsen av att vara medlem i ett virtuellt team. (Powell et al., 

2004, s. 12) 
 
Resultat och tillfredsställelse. Forskning har jämfört resultatet mellan virtuella team och 

traditionella team och kommit fram med blandade resultat. Sharda et al. (1988, s. 156) 

presenterade att det fanns en ökad effektivitet för virtuella team medan andra, som till 

exempel Warkentin et al. (1997, s. 987) fann att virtuella team inte kunde prestera bättre 

än traditionella team. Chidambaram & Boström (1993, s. 467) kom fram till att i 

virtuella team genererades fler idéer än traditionella team, dock har det visat sig att i 

virtuella team tar beslutsfattande längre tid (Archer, 1990, s. 315). Vid undersökning av 

upplevd tillfredsställelse har somliga kommit fram till att det inte fanns någon skillnad 

mellan de två typerna av team (Archer, 1990, s. 315) medan andra fann att traditionella 

teammedlemmar var mer nöjda med sin upplevelse (Warkentin et al., 1997, s. 987). 
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3.4 Ledarskap i projekt 
Efter att skapat en större insikt i projektvärlden och utgångspunkter i den virtuella 

miljön väljer vi att närma oss vårt egentliga problem med att lyfta fram teori samt ge en 

introduktion till projektledarskap och ledarskap i virtuella projekt. Syftet är att skapa en 

förståelse vilka uppgifter en projektledare har samt diskutera passande ledarskapsstil. 

Detta är något som i emellertid varit problematiskt eftersom mängden forskning på just 

projektledare i viss mån är knapphändig. Det finns endast ett fåtal studier gjorda inom 

området projektledarskap (Sotiriou & Wittmer, 2001, s. 12) och projektledares 

kompetens samt ledarskapsstil har till mångt och mycket blivit ignorerad som projekts 

framgångsfaktor (Turner & Müller, 2005, s. 49). Vi hoppas dock att den redogörelse vi 

väljer att presentera nedan tillsammans med det avslutande kapitlet angående motivation 

ska kunna bidra till en bättre uppfattning huruvida projektledare i virtuella team kan 

bidra till projektmedlemmarnas motivation. Det aktuella kapitlet har delats in i olika 

rubriker och inleds med ett kort avsnitt angående projektledarens roll, sedan går vi 

närmare in på ledarskapsstilar och avslutar med teori gällande projektledaren i virtuella 

team. 
 

3.4.1 Projektledarens roll 
Projektledaren är den person som representerar projektet för externa parter, men 

projektledaren är också ett föredöme för personer internt i projektet. Projektledaren har 

ansvar för att planera projektet, organisera, leda och avsluta arbetet. Vilka karaktärsdrag 

och vilken kunskap som är viktigt för en projektledare att ha beror på vilket typ av 

projekt som ska ledas. Dock har forskare kommit fram till att det är positivt för 

framgången i ett projekt om projektledaren har lång arbetslivserfarenhet en viss 

fackmässig kompetens inom området, vilket känns tämligen naturligt eftersom det är 

projektledaren som har det yttersta ansvaret för beslut och projektets resultat. 

(Macheridis, 2009, s. 62) 
 
Uppgiften som främst uppmärksammats är att projektledaren ska planera, alltså fastslå 

de mål som ska uppnås och vilka resurser som behövs för att uppnå målen. Vidare ska 

projektledare kunna organisera de resurser som tillhandahålls för att kunna genomföra 

planen. Detta innefattar att projektledaren ska kunna delegera uppgifter, vägleda, 

klarlägga och sköta kommunikationen. Det är även projektledarens uppgift att 

uppmuntra, engagera och motivera projektmedlemmarna. Dessutom ska hon eller han 

reda ut problem och konflikter. (Macheridis, 2009, s. 60; Tonnquist, 2008, s. 77) 
 

3.4.2 Ledarskapsstilar 
Mycket uppmärksamhet har funnits kring vilken typ av ledarskapsstil som passar bäst 

för en projektledare. Det har visat sig vara fördelaktigt för projektledare att använda sig 

utav olika typer av ledarskapsstilar under de olika faserna i projektets livscykel 

(Macheridis, 2009, s. 65; Turner & Müller, 2005, s. 51-52). Att ändra sitt typ av 

ledarskap beroende på situationen brukar benämnas som ett situationsanpassat ledarskap. 

Ett situationsanpassat ledarskap går ut på att i vissa positioner är det viktigt vara 

supportande och inspirerande medan i andra lägen är det viktigare att ledaren är konkret 

och ger klara instruktioner. Därför är det viktigt att projektledaren kan ändra sin ledarstil 

beroende på vilken situation som denne befinner sig och beroende på medlemmarna i 

projektet. Detta är även kopplat detta till vilken mognadsfas projektgruppen befinner sig 

i. (Tonnquist, 2008, s. 222) 
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Under första fasen av initiering och planering är projektledarens uppgift att fastställa 

delmål och tidsplanering för dem. Det är även viktigt att projektledningen ser över 

behovet av resurser och organiserar projektgruppen (Macheridis, 2009, s. 66). I början 

när gruppen är ny och oerfaren är det viktigt att projektledaren arbetar styrande 

(Tonnquist, 2008, s. 223). 
 
Genomförandefasen innebär för projektledaren att denne ska styra projektet, hålla olika 

intressenter informerade och sköta dokumentationen (Macheridis, 2009, s. 66). När 

arbetet flyter på och projektmedlemmarna har koll på sitt arbete intar projektledaren en 

mer stödjande och bistående roll (Tonnquist, 2008, s. 223). 
 
I reflektionsfasen ska projektledaren ansvara för att resultatet överlämnas till beställaren, 

att avsluta projektgruppen samt utvärderar arbetet och resultatet (Macheridis, 2009, s. 

66). 
 
Rent allmänt kan sägas att en projektledare bör vara förutseende och hela tiden vara 

beredd på olika situationer som kan uppstå och arbeta förebyggande. Det är viktigt att 

projektledaren skapar en inspirerande och stimulerande miljö för projektet, där fokus 

ligger på trivsel. Det är av stor vikt att projektledaren engagerar och motiverar alla som 

är delaktiga i projektet samt att framgångarna uppmärksammas. (Macheridis, 2009, s. 

65-66, Turner & Müller, 2005, s. 54) 
 
Det är viktigt att projektledaren kan se helheten av projektet och delegera ut 

arbetsuppgifter (Rapp Ricciardi & Schaller, 2005, s. 70). Projektledaren kommer själv 

aldrig kunna uppnå de olika egenskaper som behöver under projektets gång. Därför är 

det viktigt att projektledaren kan fylla ut sin egen kompetens med 

projektmedlemmarnas kompetenser. På så sätt täcks alla behov som behövs i ett projekt. 

(Lewén & Philip, 1998, s. 50-51) 
 
Skillnaden mellan projektledarskap och andra typer av ledarskap är att 

projektledarskapet innehåller en tidsbegränsning och gruppen som projektledaren har 

ansvar för är vanligtvis inte vana att arbeta tillsammans (Rapp Ricciardi & Schaller, 

2005, s. 70). Eftersom medlemmar i projekt ofta är plockade utifrån deras kompetenser 

på olika områden in till projektet är det projektledarens uppgift att förvalta dessa 

kompetenser. Om personerna är inlånade har projektledaren inte så stor formell makt 

över personerna. (Eklund, 2002, s. 17) 
 

3.4.3 Projektledarskap i virtuella team 
Att leda virtuella team skiljer sig från traditionellt ledarskap eftersom virtuella team 

möts i en ny sorts av miljö vad gäller uppgifter, teknologi och team (Bal et al., 1999, s. 

75). En av de största utmaningarna i virtuella team är att upprätthålla en hög grad av 

arbetsmotivation trots bristen av fysiska möten (Hertel, 2002, citerad i Geister et al., 

2006, sid. 460) 
 
Beranek et al. (2005) har bedrivit omfattande forskning inom området och kommit upp 

med förslag på riktlinjer som syftar till att hjälpa projektledare av virtuella team. Dessa 

riktlinjer är uppdelade i fyra steg som omfattar projektets livscykel (Se Figur 4: 
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Riktlinjer över ledning av virtuella projektteam). Vi kommer att presentera Beranek et 

al.’s riktlinjer utifrån modellen genom att redogöra för de delar som vi anser är 

relevanta för denna studie. 
 

 
Figur 4: Riktlinjer över ledning av virtuella projektteam 

(Hunsaker & Hunsaker, 2008, sid. 94) 

 
Första steget och rutan högst upp till vänster i ovanstående figur handlar om vilka beslut 

ledaren tar innan projektet börjar. I det inledande skedet måste projektledaren välja 

gruppmedlemmar. Ledare av virtuella team ges oftare ett bredare urval eftersom de 

bland annat inte behöver tänka på geografisk närhet. För ett lyckat projekt måste 

projektledaren försöka hitta personer med en kombination av kunskap, bakgrund och 

kännedom om arbetsprocessen. Kompetensen inom projektgruppen skall kunna möta 

kunskapskrav från både projektet och kunden. Framgången i en grupp är kopplad till 

gruppens effektivitet och effektivitet är kopplat till gruppens sammanhållning (Cohen & 

Bailey, 1997, s. 243). I virtuella team är sammanhållningen inte en självklarhet och 

därför är det viktigt att ledaren inte bara se till kompetens och erfarenhet, utan att 

projektet tydligt definieras för gruppmedlemmarna där ledaren betonar de önskade 

resultaten. Därefter är det viktigt att projektledaren bestämmer och förmedlar 

information kring uppdraget så att det blir förståeligt för alla gruppmedlemmar och 

gruppen är överens om målet (Beranek et al., 2005, s. 249-252). 
 
Nästa steg är när projektet väl har startat, ett steg till höger i pilarnas riktning ovan, 

återfinns den så kallade genomförandefasen. I denna fas det av stor vikt att skapa en 

teamkänsla. I en spridd grupp är det lätt att medlemmarna inte vet vem som är med i 

teamet och vem som inte är det. Ökad kommunikation mellan gruppmedlemmarna leder 

till att medlemmarna vågar träda fram (Beranek et al., 2005, s. 252-254). Om gruppen 

tillsammans delar förståelsen för projektets uppgift och varandra, får gruppen en 

förståelse för hur deras arbete bidrar till resultatet och dem mer blir alltmer samordnade 

(Espinosa et al., 2002, s. 2). Därefter är det en fördel om projektledaren inför en struktur 

för kommunikationen mellan gruppmedlemmarna. Till exempel att gruppen inför en 
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maxtid för svar på e-post, för att ingen ska känna att de ignoreras av mottagaren 

(Beranek et al., 2005, s. 254). 
 
I nästkommande skede, i mittflödet, finner vi ledarens arbete med att förvalta de 

riktlinjer som infördes i början av projektet. Ledaren behöver se över situationen som 

råder i gruppen, till exempel vad gäller gruppsammanhållningen. När ett virtuellt 

projekt är slut är det lätt att den geografiska skillnaden gör att ledaren och gruppen 

glömmer bort det viktiga steget av avslutning och diskussion. Detta är ett tillfälle att 

diskutera vad som fungerade och vad som inte fungerade. Utifrån dessa resultat kan 

både ledaren och medlemmarna slipa sina färdigheter och öka sina kunskaper vad gäller 

att arbeta i virtuella teammiljöer. (Beranek et al., 2005, s. 254-255) 

 

3.5 Motivationsteorier 
När vi nu har uppmärksammat förutsättningar och utmaningar som en virtuell 

projektledare ställs inför är det passande ta ett steg än närmare vårt problem. En 

projektledare har många uppgifter, en av dem är att motivera. I följande avsnitt kommer 

vi därför att presentera teori gällande motivation. En motivationsteori kan beskrivas 

som en samlad beteckning gällande vad som påstås främja samt förhindra motivation. 

Problemet med motivationsteori är att det är omöjligt att generalisera en individs 

motivation. Olika undersökningar visar på att det som motiverar en person kan skilja sig 

avsevärt från vad som motiverar en annan. Det har en visat sig motivation även varierar 

beroende på vilken situation personen befinner sig. Viktigt är därför att motivationsteori 

endast används som hjälpmedel till vad som kan tänkas bidra till motivation olika 

sammanhang (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 263) Med detta i åtanke har vi valt att först 

närmare beskriva vår tanke bakom valet av dessa teorier, samt hur de kompletterar 

varandra. Sedan inleder vi med en generell och erkänd motivationsteori av Maslow 

(1943), för att sedan komma än närmre vårt problemområde genom att gå vidare med en 

motivationsteori anpassad för projekt av Dwivedula & Bredillet (2010) och avslutar 

med Hertel´s teori om motivationsprocesser i virtuella team.  

 

 
Figur 5: Samband mellan motivationsteorier 

 
3.5.1 Motivationsteoriernas samband 

Vi har tidigare nämnt att motivationsteorier finns i mängder och att hitta en absolut 

sanning gällande motivation med all sannolikhet är svårt. Vi har därför valt att 
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presentera en sammansättning av de motivationsteorier som vi anser mest lämpade för 

vår studie samt kompletterar varandra och som därför bidrar med en bred och 

djupgående förståelse. Vi har utgått från Maslow’s (1943) motivationsteori eftersom 

den bidrar med en god grundförståelse. Den beskriver motivation i olika trappsteg av 

olika behov, när ett behov är uppfyllt väcks ett nytt. Maslow’s teori menar vidare att 

“känsla av prestation” är en bidragande faktor till motivation, vilket de andra 

motivationsteorierna saknar. Dwivedula & Bredillet (2010, s. 159) har utformat en teori, 

grundad på vad kända forskare inom motivation kommit fram till, men anpassat utefter 

projekt. Detta gör att denna är högst relevant för vår studie. Slutligen går vi än närmre 

vårt problem med en teori av Hertel (2002, citerad i Geister et al., 2006, sid. 460) som 

behandlar motivationsprocesser i virtuella team. Med denna sammansättning av 

motivationsteorier anser vi främja läsarens möjlighet till att skapa större bild över 

huruvida motivation kan påverkas av en projektledare. 

 

3.5.2 Maslow’s syn på motivation 

Olika teorier som handlar om behov har varit dominerande när det resonerats kring 

motivation. Forskare har studerat hur hänsyn till vad som motiverar ska tas genom att 

fokusera på individernas behov. Bland dessa behovsteorier är Maslow den allra 

vanligaste (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 260). 
 
Den humanistiske psykologen Abraham Maslow (1943) lade grunden för ett synsätt där 

han identifierade fem nivåer av behov. Dessa behov beskrevs som källorna till 

motivation. Nivåerna kan liknas med en trappa där ett steg tas i taget. Maslow (1943) 

påstod att människan alltid börjar med att tillfredsställa de livsuppehållande och allra 

mest primära behoven för att sedan upptäcka nya behov som växer fram allteftersom de 

grundläggande blir uppfyllda. Maslow’s behovsteori menar att så snart ett specifikt 

behov är tillfredsställt så uppstår ett annat och den motivation som behovet skapade 

försvinner (Kulkarni, 2011). 
 
Människans inneboende behov är enligt Maslow (1943) lika för alla människor, oavsett 

kön, etnicitet, kulturell eller nationellt tillhörighet. De fem behoven består av 

fysiologiska behov, säkerhetsbehov, kärleks- och tillhörighetsbehov, behov av 

självkänsla och behov av självförverkligande. 
 
Fysiologiska behov är de grundläggande behoven för varje individs överlevnad och 

befinner sig längst ner i hierarkin. Detta ses enligt Maslow som den absoluta grunden 

för motivation och kommer därför också alltid att sättas i första hand (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005, s. 53) De fysiologiska behoven på arbetsplatsen kan beskrivas genom 

monetär kompensation i form av lön, bonus och pensioner eftersom mat, kläder och tak 

över huvudet kan köpas för pengar. En god arbetsmiljö kan även vara en bidragande 

faktor i uppfyllandet av det första steget i Maslow’s trappa (Sadri & Bowen, 2011, s. 

45-46). 
 
Trappans andra steg består av trygghetsbehovet, som kan infinna sig först när de 

fysiologiska behoven är relativt tillfredsställda. Detta kan beskrivas som en omgivning 

där individen kan känna trygghet, både fysiskt och psykiskt. (Kaufmann & Kaufmann, 

2005, s. 53-54) Behovet av säkerhet och trygghet kan enligt Maslow komma att 

dominera en individ på samma sätt som de fysiologiska behoven för exempelvis mat. 

Vidare menar han att det i försök i att uppnå säkerhet har människan en benägenhet att 



30 
 

välja det familjära snarare än det okända. (Maslow, 1943) På arbetsplatsen ses 

pensionen som en viktig aspekt för att uppfylla säkerhetsbehovet. En väl utformad 

pensionsplan bidrar till en långsiktig känsla av säkerhet (Sadri & Bowen, 2011, s. 47). 
 
Det tredje steget innehåller en individs sociala behov och kan skapas först när en viss 

trygghetskänsla finns. Vänskap, samhörighet i sociala grupper samt känslomässiga band 

till andra människor är några av aspekterna som framhävs. Vidare menar Maslow (1943) 

att bristfällig tillfredsställelse av socialt behov är en av de vanligaste orsakerna till 

anpassningssvårigheter i samhället. Att skapa förutsättningar och samarbetsförhållande i 

organisationer är därför viktigt för att tillfredsställa detta behov (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005, s. 54) Arbetsgivare kan arbeta aktivt för att detta genom exempelvis 

företagsfester, resor och mentorsprogram (Sadri & Bowen, 2011, s. 47). 
  
Behov av självkänsla, status och uppskattning definierar Maslow’s fjärde steg. 

Människor har ett behov av att känna självrespekt, självförtroende samt uppskattning 

och erkännande från andra. Behov som sägs karaktärisera detta steg är önskan om att 

prestera, status, få förtroende och uppmärksamhet. (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 54) 

Tillfredsställs dessa behov leder det till en känsla av självsäkerhet, styrka och förmåga 

samt en känsla av att vara nyttig för resten av världen (Maslow, 1943). I arbetslivet är 

denna aspekt av stor vikt och kan med enkla medel uppnås genom feedback och 

uppskattning på goda arbetsinsatser. Studier har även visat att en känsla av prestation är 

viktig för självkänslan. (Sadri & Bowen, 2011, s. 47) 
 
Steget som är högst upp i hierarkin består enligt Maslow (1943) av självförverkligande. 

Detta innefattar hur individen lyckas utnyttja sin förmåga och förverkliga sina 

möjligheter, samt dess skaparlust och nyfikenhet. Detta behov är det slutgiltiga målet 

och genom att skapa möjligheter för anställda att utnyttja dess fulla kapacitet kan det 

skapas starka motiverande krafter som kommer att gynna organisationen. (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005, s. 54) Ett sätt för arbetsgivare att hjälpa sina anställda till 

självförverkligande kan exempelvis vara genom att uppmuntra dem till både interna och 

externa utbildningar relaterade till deras arbete. Detta kan bidra till att de anställdas 

personliga och professionella utveckling vilket i sin tur gynnar företaget. (Sadri & 

Bowen, 2011, s. 48) 
 

 
Figur 6: Samband mellan Maslow's behovsteori och motiverande organisationsfaktorer  

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, sid. 262) 
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De mest väsentliga förutsättningarna för motivation kan summeras i två punkter: 
1. Individer motiveras till agerande när de ser en möjlighet att tillgodose sina behov. 

Eftersom alla människor har olika behov motiveras vi av olika förhållanden. 
2. Det finns en skillnad mellan inre och yttre motivation. Inre motivation handlar om 

belöningar som personen ger till sig själv och är kopplat till bland annat trivsel eller 

positiva känslor vid uppnått resultat. Yttre motivation däremot är belöningar som 

kommer från mer konkreta faktorer, till exempel löneförmåner eller andra belöningar. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 263) 

 
3.5.3 Motivation i projekt 

Det finns en stor mängd forskare som studerat hur ledare kan motivera sina anställda. 

Efter Maslow och Herzberg’s teorier om motivation skedde det en snabb utveckling vad 

gäller vetenskapliga diskussionerna om motivation (Oldham & Hackman, 2010, s. 2). 

Studier kring motivation i projekt har dock varit begränsade, därför har Dwivedula & 

Bredillet (2010, s. 159) studerat hur traditionella motivationsfaktorerna fungerar i 

projekt. 
 
Genom att med hjälp av en kvantitativ studie titta på organisationer som arbetar i 

projekt har Dwivedula & Bredillet (2010, s. 160) kommit fram till en mängd faktorer 

som påverkar projektmedlemmarnas motivation. I undersökningen har de utgått från 

fem olika huvudkategorier, som härrör från de traditionella motivationsteorierna och 

visualiseras i figur 7, dessa är: intressant och säkert jobb, kompetens att utföra jobbet, 

erkännande hos överordnade och kollegor, lämplig lön och feedback (Dwivedula & 

Bredillet, 2010, s. 159). Med utgångspunkt i dessa kategorier har de genomfört en 

statistisk analys och identifierat grundläggande motivationsfaktorer till varje kategori. 
 
Längst upp finner vi Personalutveckling (employee development) som också visar sig 

vara den viktigaste kategorin. Denna kategori bygger faktorer såsom att kunna avancera 

i arbete, utformning av arbetsuppgifter, deltagande i beslut och personligt ansvar. 

Dwivedula och Bredillet (2010, s. 161) kom fram till att det är lättare att bemyndiga 

(empowerment) projektarbetare eftersom projektarbete redan kräver stor flexibilitet, 

kreativitet och nytänkande. 
 
Nästa kategori och ett steg ner i figur 7 återfinns arbetsklimat (work climate), vilket 

definieras som uppsättningen av gemensamma uppfattningar över hur saker och ting är. 

Detta betyder att ett positivt klimat uppstår när medarbetarna har gemensamma mål att 

uppnå och har ett samspel där de ständigt interagerar med varandra för att slutföra dessa 

uppgifter. Kommunikationen är avgörande för ett framgångsrikt projektledarskap. Att se 

till att det är variation i arbetet, att medlemmarna ska kunna ha samspel och 

kommunikation med varandra för att få feedback och känna att de har ett betydelsefullt 

arbete hjälper medlemmarna att prestera bättre. (Dwivedula & Bredillet, 2010, s. 162) 
 
Uppfattad rättvisa (perceived equity) handlar om finansiella och icke-finansiella 

belöningar i förhållande till motivation. Icke-finansiella belöningar kan beskrivas som 

känsla av ansvar eller feedback för prestationer. Finansiella belöningar, speciellt om de 

är kopplade till prestation kan också ses som en form av feedback. Det är dock viktigt 

att de belöningar som ges är rättvisa. Därför kan faktorer såsom att få tillräckligt med 
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lön, att medlemmarna blir visad hänsyn och har en viss frihet i arbetet påverka 

motivationen. (Dwivedula & Bredillet, 2010, s. 162) 
 
När det gäller saklighet i arbetet (work objectivity) är det fördelaktigt om gruppen har 

tydliga mål och tydlig uppdelning av arbetsuppgifter. Tydliga och specifika mål som 

känns realistiska och som därmed accepteras av de anställda är viktigt för prestationerna. 

Det tillsammans med att gruppen tillsammans delar upp ansvaret för uppgifterna 

motiverar projektarbetare. (Dwivedula & Bredillet, 2010, s. 162) 
 
Till sist har Dwivedula och Bredillet (2010, s. 162), utifrån Herzberg’s hygienfaktorer 

kommit fram till att arbetssäkerhet (job security) är viktigt. I dagens samhälle där 

organisationer kan bli tvungna att minska sin personalstyrka är anställningstrygghet 

viktigt. Projektmedlemmarna blir därför motiverade av att ha trygghet i sin 

arbetssituation. 
 
Ur ett medarbetarperspektiv är konstruktionen av arbetsmotivation inte nämnvärt 

annorlunda mellan traditionella organisationer och projektorganisationer. I båda 

situationerna har de anställda samma övergripande förväntningar på sin arbetsmiljö. 

Istället kom Dwivedula och Bredillet (2010, s. 164) fram till att källan till motivation 

skiljer mellan dessa. 
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Figur 7: Modell för motivation i projekt 

(Dwivedula & Bredillet, 2010, sid.163) 

3.5.4 Motivation i virtuella team 

VIST-modellen har utvecklats med anledning av den erkänt speciella situation virtuella 

grupper befinner sig i. Modellen har tagits fram av forskaren Hertel (2002, refererad i 

Geister et al., 2006, sid. 460) och beskriver motivationsprocesser i virtuella team. 

Beteckningen VIST är en förkorting för modellens fyra mest centrala delar som på står 

för; valence, instrumentality, self-efficacy, and trust (Geister et al., 2006, sid. 460). Vi 

har valt att översätta dessa med: valens, instrumentalitet, självtillit och förtroende. 
 
Valens definieras som den subjektiva betydelsen av målet för gruppmedlemmarna. Det 

antas att motivation hos en gruppmedlem är proportionell mot hans/hennes subjektiva 

bedömning av dessa mål. Bristande motivation i virtuella team beror ofta på brister i 

kommunikationen kring gruppens mål. Medlemmar i virtuella grupper (liksom 
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medlemmar av traditionella team) har ofta ytterligare personliga mål och/eller mål 

relaterade till andra arbetsenheter. Ju mer dessa mål är i konflikt med gruppens mål, 

desto lägre valens och därmed personlig motivation att arbeta för gruppen. Av den 

anledningen är en tydlig definition av gruppens mål en väsentlig del för virtuella teams 

framgång. (Geister et al., 2006, s. 461) 
 
Den andra kategorin, instrumentalitet, kan beskrivas som den uppfattade betydelsen av 

individuella bidrag för att nå gruppens resultat. Det har visat sig att ju högre den 

upplevda nödvändigheten av det individuella bidraget upplevs, desto högre blir 

motivationen att anstränga sig för laget. Vikten av personliga insatser för laget kan ökas 

genom att tydligt utforma uppgifterna, öppet ge feedback samt att ha en tydlig 

kommunikation vad gäller relationerna mellan uppgifter och gruppmedlemmars bidrag. 

(Geister et al., 2006, s. 461) 
 
Självtillit är den tredje komponenten och inkluderar gruppmedlemmars upplevda 

möjlighet att genomföra uppgifter som krävs. När gruppmedlemmar anser att de inte 

kan åstadkomma sin del av lagets uppgift, kommer motivationen hos den 

gruppmedlemmen att sjunka. För att förbättra självtilliten bör ledaren vara noga med att 

ge respons på positiva resultat samt att skapa en förståelse hos medlemmarna angående 

riktlinjer i virtuellt grupparbete. (Geister et al., 2006, s. 461) 
 
Förtroende kan ses som viljan att förlita sig och vara beroende av någon, en process, en 

individ, en grupp eller ett system (Clark & Payne, 1997, s. 205-206) VIST-modellen 

refererar främst till det upplevda förtroendet inom sin grupp (Geister et al., 2006, s. 461). 

Studier av till exempel Bos et al. (2002) & Jensen et al., (2000) refererade i Geister et 

al., 2006, sid. 461 visar på att elektronisk kommunikation leder till lägre förtroende och 

till en sämre vilja att samarbeta i grupper. Förtroende i virtuella team är särskilt relevant 

eftersom missförstånd lätt kan uppstå när gruppen till största del kommunicerar 

elektroniskt (Jarvenpaa & Leidner, 1999, s. 812). Att därför möjliggöra ansikte-mot-

ansikte möten, uppmuntra till informell kommunikation mellan gruppmedlemmar och 

en väl fungerande konflikthantering verkar förbättra virtuella gruppers tillit (Geister et 

al., 2006, s. 461). 

 

3.6 Sammanställning av teorier 

Efter att som läsare av denna uppsats studerat och tagit in ovanstående sammansättning 

av litteratur anser vi att det är lämpligt att framföra en kort sammanfattning med en 

repetition av vad vi vill uppmärksamma som viktiga beståndsdelar att ha med sig i 

fortsatt läsning. Den görs i följande avsnitt genom att vi först i löpande text 

sammanfattar projekt, virtuella projekt team samt det virtuella projektledarskapet. 

Motivationsteorierna framställs sedan i en jämförande modell för sig, med avsikt att ge 

en sammanfogning av dessa. Avslutningsvis har vi sammanställt vilka författare som 

kan kopplas till de olika kategorier som vi genom studien kunnat identifiera. 
 
Projekt är en arbetsform som till mångt och mycket skiljer sig från det “traditionella” 

arbetssättet (Macheridis, 2009, s. 12-14). De har en så kallad livscykel som innebär att 

arbetet delas upp i olika faser, till exempel idéfasen, förprojektet, genomförandefasen 

och avslutningen. Vidare innehåller dessa faser ofta olika delmål som alla syftar att 

tillsammans uppnå det slutgiltiga målet. (Wenell, 2009, s. 10) 
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Projekt är uppdragsbaserat och målet är bestämt i förväg (Macheridis, 2009, s. 13; 

Tonnquist, 2008, s.17). Projektledarens yttersta ansvar att få gruppen till målet 

(Macheridis, 2009, s. 60) och det görs genom att projektledaren delegerar ansvar, 

vägleder, engagerar och motiverar sina projektmedlemmar (Tonnquist, 2008, s. 223-

225). Vidare är tiden, såsom målet för uppdraget också förutbestämt även mängden 

resurser som finns att tillgå brukar ha en viss gräns (Macheridis, 2009, s. 60; Tonnquist, 

2008, s. 17). 
 
Projekt ses som en tillfällig organisation som upplöses efter projekt avslut (Macheridis, 

2009, s. 13) eftersom det är en ej bestående organisation kommer människorna som 

arbetar inom projektet endast arbeta tillsammans under en begränsad period. Denna 

tillfälliga relation är dock väldigt viktigt för projektledaren att främja (Macheridis, 2009, 

s. 67; Tonnquist, 2008, s. 17; Cohen & Bailey, 1997, s. 242; Powell et al., 2004, s. 10) 

eftersom goda relationer i projektgruppen ses som en av framgångsfaktorerna för ett 

lyckat slutresultat (Cohen & Bailey, 1997, s. 256; Wenell, 2009, s. 174). 
 
Att kommunikation klarläggs och fungerar är ytterligare en uppgift som vilar på 

projektledarens axlar (Macheridis, 2009, s. 101; Tonnquist, 2008, s. 77), god 

kommunikation är på distans extra viktigt eftersom ett “gemensamt” språk är en av 

förutsättningar för samarbetet ska fungera (Kayworth & Leidner, 2000, s. 20; Jarvenpaa 

& Leidner, 1999, s. 809; Beranek et al., 2005, s. 253). Tekniken hämmar 

kommunikationsprocessen eftersom elektronisk media inte kan uppfylla alla 

kommunikationssignaler som ett ansikte-mot-ansikte möte kan göra (Johansson et al., 

1999, s. 89). 
 
I virtuella projektgrupper är relationer ofta något komplicerade eftersom det dels finns 

ett geografiskt avstånd och gruppen möts i ny sorts miljö vad gäller uppgifter och 

teknologi (Bell & Kozlowski, 2002). Vidare har virtuella project teams uppvisar svagare 

relationer jämfört med ett traditionellt arbetslag, men detta påstås kunna förbättras 

genom regelbundna ansikte-mot-ansikte möten i projektets uppstartsfas (Burke & 

Chidambaram, 1996, s. 99; Warkentin et al., 1997, s. 986). Fördelaktigt för 

projektmedlemmars motivation sägs också vara om de får möjlighet att känna sig 

delaktiga, får ta ansvar samt kontinuerligt får feedback på genomfört arbete. (Beranek et 

al., 2005, s. 253). 

 
Motivationsteorierna har sin grund i Maslow’s behovsteori. Maslow var bland den 

första att skapa teorier om begreppet motivation. Teorier som uppkommit senare har på 

något sätt haft koppling till hans teorier. Dwivedula & Bredillet (2010, s. 158) har valt 

att studera vilka av dessa motivationsfaktorer som är av största vikt när det kommer till 

att arbeta i projekt medan Hertel beskriver motivationsprocesser i virtuella team. De tre 

olika motivationsteoriernas skillnader samt likheter synliggörs nedan (Figur 8: 

Motivationsteorier, likheter och skillnader).  
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Figur 8: Motivationsteorier, likheter och skillnader 

Avslutningsvis ämnar vi att på ett överskådligt sätt sammanfatta vår teoretiska 

referensram genom att lyfta de allra mest väsentliga delarna i figurerna nedan (Figur 9: 

Koppling mellan kategorier och forskare och Figur 10: Sammanfattande tabell av 

teorierna). För att främja läsarens möjlighet att koppla samman de olika aspekterna i 

teorin med aktuell forskare, har vi valt att presentera dessa utifrån ett antal kategorier. 

Kategorierna är: projektgruppens sammansättning, kommunikation, relationer och 

samarbete, ledaregenskaper, leda traditionellt/distans, feedback och mål. Utifrån dessa 

kategorier kommer följaktligen vår intervjuguide, empiri och analys att byggas samt 

redovisas. En närmare beskrivning och motivering till dessa kommer att återfinnas i 

avsnitt 4.2. 
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Figur 9: Koppling mellan kategorier och forskare 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Figur 10: Sammanfattande tabell av teorierna 
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4. Tillvägagångssätt 
______________________________________________________________________ 
 

fter att skapat en större förståelse kring våra teoretiska utgångspunkter kommer 

detta avsnitt beskriva det praktiska tillvägagångssättet för den empiriska 

insamlingen. Här kommer vi således att presentera de val vi ställts inför när det 

exempelvis gäller urval av respondenter. Vi beskriver även vår datainsamlingsmetod, 

analysmetod och vilka konsekvenser våra val haft på studien. Detta görs genom att vi 

först diskuterar urvalet, går djupare in på intervjuernas tillvägagångssätt, 

datainsamlingen som sådan samt dess analysmetod. Kapitlet avslutas med metodkritik. 
______________________________________________________________________ 
 

4.1 Urval 
Urval är en mindre andel av hela populationen. Vilket urval forskaren väljer beror på 

ändamålet med uppsatsen. (Jacobsen, 2002, s. 199) I denna studie använde vi oss i ett 

inledande skede utav ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att det är forskaren som 

utser respondenter till urvalet och att vissa individer har större chans att komma med än 

andra (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Syftet med denna studie är att skapa en förståelse 

kring faktorer som påverkar motivationen på distans. Målet med studien är inte att 

objektivt generalisera resultaten, utan snarare att göra en subjektiv granskning av 

individers perspektiv. Våra intervjuer kommer således användas som grund för att 

upptäcka mönster och trender istället för att generalisera information. Icke-

sannolikhetsurvalet relaterar till att vi har en konstruktionistisk syn på kunskap och vårt 

hermeneutiska ståndpunkt där vi vill studera individen och skapa en förståelse. 

 

Med utgångspunkt från ett icke-sannolikhetsurval, har vi valt att använda oss utav ett 

informationsurval. Detta innebär att forskaren väljer ut de personer som denne anser 

bidra med relevant och intressant information. Vid användning utav detta sätt måste 

forskaren ta reda på vilka personer som besitter den information som behövs. (Jacobsen, 

2002, s. 199-200) Vi önskade komma i kontakt med företag som arbetar på distans och 

vår första tanke var att kontakta företag inom IT-branschen. Vår uppfattning är att det är 

en bransch vilket möjligheterna att arbeta på distans är fler och därmed ett vanligt 

arbetssätt. Vi hittade en lista över It-företag i Umeåregionen på 

http://www.infotechumea.se/foretagen. Vi mejlade alla vars kontaktuppgifter vi kunde 

hitta, totalt cirka fyrtiofem företag (Se Bilaga 1: Mejl till intervjupersonerna). Vi fick 

svar av 20 företag, varav 16 var positiva till ett samarbete och intervju, och 4 var 

negativa/hade inte tid. I vår fortsatta kontakt med företagen valde vi att ställa några 

frågor för att se om de passade vår studies syfte. Vi frågade om det fanns möjlighet att 

intervjua någon person med ledaransvar och om denne person hade anställda under sig 

som är utspridda med en geografisk distans. Vi frågade även hur ofta den personen 

träffade sina anställda för fysiska möten. Det visade sig att endast ett av de företag vi 

kontaktat kunde uppfylla alla dessa krav. På grund av detta valde vi att kontakta företag 

inom andra branscher och även utanför Umeå. 

 

För att hitta respondenter med aktuell information har vi sökt genom Google på sökord 

såsom projekt och distans. Genom dessa sökord hittade vi även företag som 

tillhandahåller olika sorters projektverktyg, till exempel Project Place som används av 

företags som arbetar i projekt på distans. Vi valde att maila företagen som vi kunde 

finna bland deras kundregister. Av dessa företag och andra företag vi hittat via Google 

E 
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fick vi slutligen kontakt med ett företag som kunde ställa upp med intervjuer av ledare i 

virtuella projekt. 

 
Utöver detta har vi kontaktat varsina bekant som vi visste skulle passa för studien och 

som var villiga att medverka. Dessa bekanta har även tipsat oss om andra personer som 

passar för studien. Vilket kan ses som ett kedjeurval, där en kontakt leder vidare till nya 

respondenter (Bryman & Bell, 2005, s. 126). Sammanlagt har vi genomfört sju stycken 

intervjuer med projektledare inom olika branscher. Respondenterna kommer från fyra 

olika organisationer.  Gemensamt för alla respondenter är att de arbetar i 

utvecklingsprojekt. Detta är något som vi inte sökt aktivt efter utan är mer en 

tillfällighet vilket betyder att vi inte kommer ta denna aspekt i beaktning i studien. 

Respondenterna presenteras mer ingående i avsnitt 5.1. 

 

4.2 Intervjuer 
En intervju kan vara mer eller mindre öppen vilket betyder till vilken grad frågorna och 

svaren är förutbestämda och styrda (Jacobsen, 2002, s. 162-163). Vi har valt en 

semistrukturerad intervju som ligger mellan en öppen och sluten intervju. En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren i förväg har bestämt ämnesområden som 

intervjun ska beröra (brukar benämnas intervjuguide) och även gjort en färdig lista med 

frågor som ska ställas (Bryman & Bell, 2005, s. 369; Denscombe, 2009, s. 234-235). 

För att skapa vår intervjuguide har vi utifrån vår teoretiska referensram valt ut vissa 

huvudtankar som vi önskar beröra i intervjuerna (Se Bilaga 2: Intervjuguide). Detta 

underlättar för att få intervjun kopplad till teorin och främjar sedermera analysarbetet 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 121). 
 
För att skapa vår intervjuguide använde vi vår teoretiska referensram som utgångspunkt. 

Intervjuguiden grundar sig således på teorin men även på faktorer som vi ser som 

särskilt viktiga gällande motivation i virtuella projekt team. Vi har sammanställt sju 

olika kategorier: 
 Projektgruppens sammansättning – är en grundläggande aspekt för motivation 

 Kommunikation - är en av de största utmaningarna vid virtuellt arbete, brister i 

kommunikationen påverkar motivationen. 

 Relationer & Samarbete - sägs vara direkt avgörande för människors motivation 

och således även i virtuella grupper. 

 Ledaregenskaper - projektledaren har en stor påverkan på medlemmarnas 

motivation. 

 Leda traditionellt/distans - kan de säregna egenheterna i virtuella team influera 

motivationen? 

 Feedback - feedback benämns i alla motivationsteorier som en viktig aspekt för 

motivation. 

 Mål - tydliga, realistiska och gemensamma mål påverkar prestationerna och 

således motivationen. 

 
Dessa teman har vi som sagt använt som grund till skapandet av vår intervjuguide och 

för presentation av vår insamlade empiri. För en tydlig, genomgående struktur, har vi 

även utgått från vid framställning av analysarbete.  
 
Bryman & Bell (2005, s. 363) anser att vid en semistrukturerad intervju behöver 

intervjuaren inte följa exakt samma följd som i intervjuguiden men i det stora hela följer 
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intervjun den förutbestämda ordningsföljden. En semistrukturerad intervju har även stor 

flexibilitet då intervjupersonen har en frihet i hur svaren ska formuleras. Forskarna kan 

även lägga till frågor under tiden om det skulle behövas, till exempel för att få veta mer 

om något intervjupersonen nämnt. 
 
Med anledning av att vi valt att se hur olika personer uppfattar verkligheten för att sedan 

jämföra dessa uppfattningar har det krävts viss struktur för att få fram respondenternas 

reflektioner om någorlunda likartade faktorer. Detta menar Bryman & Bell (2005, s. 634) 

är något som krävs i liknande fall som våra, eftersom det möjliggör en jämförelse.  
 

4.3 Datainsamling 
Denscombe (2009, s. 250) menar att planering av intervjuerna är av stor betydelse. För 

att uppnå en hög kvalité på intervjumaterialet ska intervjun helst inte pågå mer än en 

och en halv timme (Jacobsen, 2002, s. 167). Vidare skriver Denscombe (2004, s. 99) att 

forskaren bör föreslå och komma överens med intervjupersonen om en tidslängd i 

förväg. Vi har under planeringen av vår intervjuguide hela tiden tänkt på 

tidsplaneringen och försökt komma fram till en tillräcklig mängd frågor. I våra mejl till 

intervjupersonerna (Se Bilaga 1: Mejl till intervjupersonerna) har vi även informerat om 

hur lång tid som behövs vid intervjutillfället. 
 
Det är mycket vanligt att forskare använder sig utav ljudinspelning för att tillvarata 

intervjumaterial (Denscombe, 2009, s. 259) något som även vi valt att göra. Vid 

intervjuerna presenterade vi oss och informerade om att vi skulle genomföra en 

ljudinspelning samt frågade om det var okej. Fördelen med ljudinspelning är att 

materialet kan granskas av andra forskare. Det är även positivt att under intervjun kan 

forskaren fokusera på ämnet och frågorna och behöver inte vara orolig för att missa 

något som sägs (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Även Jacobsen (2002, s. 166) anser 

att en inspelning kan få forskaren att koppla av eftersom han eller hon är medveten om 

att allt finns inspelat. Vi har även valt att komplettera vår ljudinspelning med 

anteckningar. Jacobsen (2002, s. 166) skriver förutom att anteckningarna hjälper minnet 

kan de även användas som en sorts register över när i inspelningen som olika ämnen tas 

upp. 
 
Vår studie bygger på telefonintervjuer och även om fysiska möten hade varit att föredra 

finns fördelar med detta tillvägagångssätt. Till exempel är telefonintervjuer lättare att 

genomföra och hantera och tar mindre tid i anspråk än personliga intervjuer, (Bryman & 

Bell, 2005, s. 140) vilket vi ansett vara positivt. De flesta av respondenterna har haft 

späckade scheman och en fysisk träff hade varit svårt för dem att hinna med. Dessutom 

bidrog det geografiska avståndet till att det hade varit omöjligt genomföra fysiska 

intervjuer, dels tidsmässigt men också rent ekonomiskt.  
 
Telefonintervjuer är också bättre av den anledningen att respondenten inte ser 

intervjupersonen och kan därför inte påverka svaren utifrån hur till exempel intervjuaren 

ser ut, har för ålder eller etnisk bakgrund. Däremot är det negativt att intervjuaren inte 

kan se respondenten och kunna se hur denne reagerar genom ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. (Bryman & Bell, 2005, s. 140; Jacobsen, 2002, s. 449) Till exempel hade 

kroppsspråk kunnat bidra till att respondenten öppnat sig mer, eftersom leenden och 

andra signaler skulle kunnat verka främjande för respondentens förtroende att öppna sig. 

Vår uppfattning är att personer blir mer passiva vid ett telefonsamtal. Vi medger därför 
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att det förmodligen hade varit lättare att få ett mer uppriktigt samtal om vi fysiskt träffat 

respondenterna. Valet att genomföra intervjuerna per telefon kan därför ha påverkat 

studien på så sätt att vi inte fått det djup som är önskvärt vid studier av motivation.  

 

Ett annat alternativ hade varit att använda oss utav videointervjuer, till exempel genom 

att använda Skype. Ingen av oss som intervjuare har dock någon erfarenhet av att 

använda programmet, vilket skapade en osäkerhet och obekvämlighet kring detta. En 

bidragande orsak till varför vi valde bort alternativet var alltså att vi inte önskade att vår 

brist på erfarenhet skulle ha en påverkan på studien. En annan anledning var att två utav 

respondenterna angav att de inte vid tillfället hade tillgång till verktyget, vilket gjorde 

att vi tog beslutet vi att genomföra intervjuerna per telefon och på så vis skapa samma 

förutsättningar för alla. 
 
Alla intervjuer har genomförts av en och samma forskare. Detta på grund av att det 

funnits tekniska svårigheter i att tillsammans genomföra intervjuer per telefon. Det finns 

vidare en viss risk att vi som forskare till viss mån styr respondentens svar (Bryman & 

Bell, 2005, s. 318), även om vi ämnat ställa frågorna på ett neutralt sätt består risken. Vi 

anser att om intervjuaren omedvetet påverkat respondenten, blir denna påverkan 

detsamma för alla. Bryman & Bell (2005, s. 139) skriver också att det är väldigt sällsynt 

att undersökningar sker med fler än intervjuare. Att en och samma forskare utfört 

intervjuerana anser vi även vara till fördel eftersom att varje genomförd intervju bidrar 

med erfarenheter som kan vara positiva att ha med sig nästa. Till exempel blir forskaren 

mer och mer van vid intervjusituationen och lär sig att tyda respondenterna under 

samtalen så att denne vet vilka frågor som ska ställas och hur frågorna ska formuleras 

på bästa sätt för just den personen. 
 
Vi valde att använda den första intervjun som en sorts förstudie. Syftet med detta var att 

säkerställa kvaliteten i vår intervjuguide. Vi ville se om frågorna var lämpligt 

konstruerade för att sedan ha en möjlighet att förbättra dem inför den fortsatta 

empiriinsamlingen. Förstudien hjälpte oss på så sätt att vi valde vi att omformulera ett 

antal frågor för att göra dem mer tydliga. Vi insåg till exempel att det var bättre att ställa 

frågorna på ett mer öppet sätt så att frågorna inte skulle bli ledande och vi skulle få så 

ärliga svar som möjligt. Ett exempel är att vi istället för att fråga “Hur gör du för att lösa 

konflikter?” valde vi att fortsättningsvis fråga “Hur ser du på konflikter?”. Vi ändrade 

även ordningsföljden på några frågor för att få en bättre struktur vad gäller upplägget i 

intervjun och förtydliga de teman vi utgått ifrån. Så snart som möjligt efter att alla 

intervjuerna var genomförda, transkriberade vi ordagrant det material som vi samlat in. 

Detta gjorde vi med anledning av att vi skulle komma ihåg så mycket som möjligt och 

inte utelämna något viktigt. 

 
Vi har vidare fört diskussioner kring hur respondenternas anonymitet påverkar studiens 

resultat och trovärdighet. Genom att redogöra för respondenternas namn och företag 

höjs trovärdigheten eftersom det finns en möjlighet att spåra informationen till en 

person. Däremot anser vi att anonymitet kan bidra till att respondenterna vågar svara 

mer ärligt när de inte behöver vara oroliga för informationen kan spåras. Ett fåtal av 

respondenterna har angivit att de föredrar att vara anonyma och för att inte riskera att 

användandet utav en mellanväg har vi valt att benämna alla respondenter med fiktiva 

namn. Vi menar vidare att det är lättare att följa resonemanget i både empiri och analys 

om man har namn att relatera till, jämfört om vi nämnt personerna som Person A, 
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Person B och så vidare. Information kring respondenterna och intervjuerna finns i figur 

10 nedan. 
 

 
Figur 11: Sammanställning av intervjuerna 

 

4.4 Analysmetod 
Vi har använt oss utav Jacobsens (2002, s. 216) analysprocess för kvalitativ data vid 

analyseringen av vår insamlade empiri. Processen innehåller tre steg: beskrivning, 

kategorisering och kombination. Beskrivning innebär att forskaren försöker få en så 

noggrann och uttömmande beskrivning av data som möjligt. I vårt analysarbete innebär 

det att vi så snart som möjligt efter transkriberingen av intervjuerna, gått igenom varje 

intervju och markerat de delar som vi ansett varit viktigast för studien. 
 
Nästa steg går ut på att forskaren sållar och förenklar informationen som samlats in. 

Genom att kategorisera, organisera och reducera görs informationen mer överskådlig 

och underlättar när informationen ska förmedlas. Vi har skapat mer kortfattade och 

klara formuleringar genom att korta ner intervjutexterna på det sätt som Kvale & 

Brinkmann (2009, s. 220) kallar för meningskoncentrering. Detta innebär att vi haft den 

text vi markerat som viktig som utgångspunkt, men sedan förkortat meningarna till att 

bli mer koncisa. På detta sätt har vi kunnat korta ner längre uttalanden till att enbart få 

fram det mest väsentliga. 
 
Sista steget innebär att forskaren börjar tyda den data som samlats in genom att skapa 

struktur. Jacobsen (2002, s. 216-217) menar att analysprocessen innebär en reduktion av 

all den information som forskaren samlat in men med en eftersträvan att inte förbigå 

relevant information. Denscombe (2009, s. 387) skriver att när forskare analyserar 

kvalitativ är det av stor vikt att det urskiljs teman och samband. Analysen förenklas om 

forskaren letar efter kopplingar och teman i den insamlade informationen. I och med att 

vi innan intervjuerna grupperat intervjufrågorna utifrån teman kunde svaren enkelt 

struktureras och vi kunde på ett ordnat sätt få fram det mest relevanta för studiens syfte. 
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4.5 Metodkritik 
Något som är negativt i studier där intervjuer används är att dem speglar subjektiva 

uppfattningar som kanske inte överensstämmer med verkligheten i företaget. Den kan 

vara svårt att få en helhetsuppfattning eftersom intervjun bara är en liten beståndsdel av 

verkligheten. (Jacobsen, 2002, s. 144) För att få en bättre helhetsuppfattning kring 

situationen i projekten hade vi till exempel kunnat komplettera intervjuerna med en 

enkätundersökning. 
 
Vid intervjuer finns även risken att forskaren påverkar resultatet genom sitt uppförande 

vid intervjutillfällena (Jacobsen, 2002, s. 144). Detta är något som vi haft i åtanke och 

därför ämnat inneha ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. På grund av att 

intervjuerna genomförts per telefon har påverkan av forskaren eliminerats något, 

jämfört med om vi använt oss utav fysiska intervjuer. En svaghet vi dock bör belysa 

med vår datainsamlingsmetod är att respondenternas svar kan bli alltmer passiva vid 

telefonintervjuer, detta i brist på kroppsspråk och andra signaler (Bryman & Bell, 2005, 

140). Att en och samma person genomfört alla intervjuerna anser vi dock varit positivt 

eftersom att om respondenterna på något sätt blivit påverkade har alla givits samma 

förutsättningar. 
 
Att forskaren är delaktig i intervjun kan även bidra till att det är mer komplicerat att ha 

en kritisk distans och på så sätt vara analyserande och opartisk till studie (Jacobsen, 

2002, s. 144). Vi anser därför att det varit positivt att båda forskarna transkriberat och 

analyserat allt material eftersom det leder till en högre grad av objektivitet. Dessutom 

menar vi att vid det fortsatta anlysarbetet är det viktigt att båda forskarna är insatta i det 

datamaterial som finns tillgängligt och detta kan följaktligen uppnås genom att båda 

lyssnat igenom samtliga ljudinspelningar. 
 
Ytterligare en risk med intervjuer är att frågorna ställs på ett ledande sätt så att forskaren 

driver respondenten att svara på det sätt som intervjuaren förväntar sig (Holme & 

Solvang, 1997, s. 105) Vi har försökt ställa öppna frågor för att respondenterna ska 

kunna ge ett ärligt svar och inte svara med vad som stämmer överens med våra teorier. 

Tack vare att vi i vår första kontakt med respondenterna klargjort för studiens syfte har 

vi kunnat ställa rätt korta men öppna frågor utan att det blivit otydligt för 

respondenterna vad vi menat. 
 
Vid vårt analysarbete insåg vi emellertid att intervjufrågorna möjligtvis skulle kunnat 

ställas tydligare. Även om tanken var att vi ville ha en semistrukturerad intervju med 

relativt öppna frågor upptäckte vi att de svaren vi fick av respondenterna till viss del 

skiljer sig åt. Respondenterna har tagit upp de aspekter i frågorna som ligger dem 

närmast hjärtat vilket leder till vi ibland saknar respondenternas åsikter i vissa aspekter 

och därmed har vi inte kunnat dra vissa slutsatser fullt ut. Av den anledningen hade det 

varit positivt med tydligare frågor eller till exempel underrubriker till varje tema för att 

få höra deras åsikter om fler apsekter. De skilda svaren kan även bero på att 

respondenterna kommer från olika branscher och har olika erfarenheter, både vad gäller 

ledarskap på distans men även projektledarskap i allmänhet. 
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Tidsmässigt kan intervjuerna uppfattas vara av bristande fyllnad. Detta beror dels på vi 

som ovan nämnt haft en något knapphändig struktur på frågorna men även att vi 

upplevde att majoriteten av respondenter varit stressade och ville skynda på så mycket 

som möjligt. Trots de något ringa minuterna anser vi att vi fick fram det mest relevanta 

och kunnat presentera ett mycket innehållsrikt empiriavsnitt.   
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5. Empiri 
______________________________________________________________________ 

 
fter att motiverat vårt praktiska tillvägagångssätt väljer vi att i följande kapitel 

redovisa vår empiri. Empiri beskrivs som “information om verkligheten” (Eriksson 

& Wiedersheim- Paul, 2011, sid. 10) och vi kommer beskriva den verklighet som vi 

studerat genom att först framställa en presentation av våra respondenter för att få en 

bättre bild av deras bakgrund och nuvarande situation. Gemensamt för samtliga är att 

alla leder projekt på geografisk distans. Efter presentationen följer vår empiriska 

undersökning där vi valt att genom löpande text och citat sammanställa vår insamlade 

data. Detta sker utifrån teman som syftar till att hjälpa läsaren att få en övergripande 

överblick och kommer att presenteras närmre under rubrikerna: projektgruppens 

sammansättning, kommunikation, relationer och samarbete, ledaregenskaper, en 

jämförelse med att leda på distans jämfört med traditionellt, målplanering och 

avslutningsvis feedback. I slutet av detta kapitel kommer en modell med nyckelord 

utifrån alla respondenters svar att finnas, detta med avsikt att flagga för de delar som 

kommer få extra betydelse i den kommande analysen. 
______________________________________________________________________ 
 

5.1 Presentation av respondenterna 
Anna - Är 48 år och arbetar som internkonsult när det gäller projektverksamhet i 

intresse- och företagarorganisation. Hennes arbete behandlar allt som har med projekt 

att göra, till exempel utbildningar, ansökningar, hjälper till att processa fram idéer och 

ha kontakt med myndigheter. Hon har jobbat med detta sedan 2009 och innan dess drev 

hon ett eget företag där hon sålde konsulttjänster tillhörande projekt. Hon har därför stor 

erfarenhet av att både arbeta och ansvara för projekt. 
 
Beatrice - Är 35 år och chef för olika avdelningar som arbetar i projektform på ett it-

företag. Hon har dels rena projektledaruppdrag men är även chef på distans och ansvarar 

för flera projekt som hennes medarbetare driver ute i landet. Har jobbat på företaget i 

drygt ett år och innan dess har hon arbetat som projektledare och ledare på andra företag 

sedan 2005. Hon är i grunden civilingenjör inom medieteknik men har gått 

mentorskapsprogram, ledarutvecklingsprogram, interna chefs- och 

ledarskapsutbildningar samt projektledningsutbildningar. 
 
Carl - Är 30 år och arbetar som projektledare på ett it-företag i Stockholm. Projekten 

som han ansvarar för går till stor del ut på att konsultera företag vid byte av mailsystem. 

Han har jobbat på företaget sedan 2007, dessförinnan jobbade han ett år på ett annat It-

företag med likvärdiga arbetsuppgifter. Han är i grunden utbildad systemvetare men har 

egentligen inte formell ledarskapsutbildning utan lärt sig utifrån de erfarenheter han 

skaffat sig i arbetslivet.  
 
David - Är 28 år och arbetar i dag som projektledare på ett företag som bedriver 

utvecklingsprojekt. Hans arbetsuppgifter är leda dessa projekt, samt uppmuntra 

innovation. Han är i grunden civilingenjör inom teknisk kemi. Han har arbetat på 

företaget sedan han tog examen 2009. Har sedan han började jobba läst 

företagsekonomi och projektledning men även läst de första två åren på 

psykologprogrammet, vilket gett honom kunskap inom ledarskap. 

E 
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Erika - Är 51 år och arbetar som projektledare hos en organisation som bedriver 

utvecklingsfrågor. Hon har jobbat på sin nuvarande arbetsplats sedan 2008. Hennes 

arbetsuppgifter är att leda projekten som bedrivs. Hon har en examen inom ekonomi 

samt läst kurser inom samhällsvetenskap samt inom projekt. Hon har vidare arbetat på 

distans i väldigt många år. först som företagare i projekt som arbetar med tillväxt- och 

utvecklingsfrågor och under senare tid med politiska frågor. Hon har ingen formell 

ledarskapsutbildning men menar att hennes erfarenhet att bidragit med denna kunskap.  
 
Fredrik - Är 50 år och arbetar som projektledare för projekt som drivs hos en intresse- 

och företagarorganisation i Norrbotten och Västerbotten. Han har jobbat på företaget 

sedan 2001. Arbetar även som företagsutvecklare där han hjälper medlemmar i 

organisationen att utveckla sina företag. Han har en examen i ekonomi men har ingen 

formell utbildning inom ledarskap men har genom tidigare yrken samlat på sig mycket 

ledarskapserfarenhet.  
 
Göran - Är 47 år och arbetar idag som projektledare för en kampanj hos en intresse- och 

företagorganisation. Projektet startades 2009 och kommer pågå till slutet av 2013, han 

har jobbat på företaget sedan 2005. Han har en examen i marknadsföring samt läst 

kurser i både projektledning och ekonomi. Han har även flera års erfarenhet av både 

traditionellt ledarskap men också projektledarskap. 

 

5.2 Empiriredovisning 

5.2.1 Projektgruppens sammansättning 

I det första skedet av intervjuerna fick respondentera redogöra för hur de tycker att man 

bör tänka när man ska välja ut medarbetare till ett projekt. Samtliga var överens om att 

när projektgrupper skapas är det viktigt att inte bara se till vilken kompetens personer 

besitter, utan att även andra faktorer kan vara relevanta. 
 

“Det är svårt att skilja kompetens och sociala faktorer från varandra. Dels är 

kompetens inom det ämnesområde man ska jobba med viktigt, men man behöver också 

ganska mycket kunskap om hur projekt fungerar.” 
(Anna) 

 
Den sammantagna bilden pekar på att urvalet till projektet till stor del beror på vilket 

typ av projekt som det handlar om. Göran menade att när hans projektgrupper sätts ihop 

beror urvalet på målet med projektet. Han berättar vidare att många av deras projekt går 

ut på att vara rådgivare och ge ut information, och att det i dessa fall är viktigt med 

kunskap om ämnesområdet samt att de är utåtriktade och duktiga på att förmedla 

kunskap. Erika menar likadant som Göran att det beror på vilken typ av projekt som de 

står inför. Hon säger att ibland är det väldigt viktigt med att kunna ta kompetens från 

olika områden in i projektet. 
 
Fredrik menade att det förutom kompetens behövs ett stort nätverk med många bra 

kanaler, men även att personerna behöver social kompetens samtidigt som de ska passa 

ihop med de andra i projektgruppen.  
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Vidare berättade Beatrice att i hennes projektgrupper försöker de tänka att det ska vara 

en blandning mellan kompetens och personlighet men att det tyvärr ofta blir att de 

prioriterar en hög kompetens. Hon menar att om de fokuserar på kompetens i första 

hand får de sedan försöka se till att det blir en fungerande grupp. David sa att i hans 

projekt har de redan i förväg bestämt vilka företag som ska vara delaktiga och dessa 

företag väljer sedan vem de vill ha som representant i projektet. De väljer oftast 

personerna utifrån deras position i företaget och vad de kan bidra med till projektet, 

alltså mest utifrån kompetens.  

 
5.2.2 Kommunikation 
Vidare fick respondenterna redogöra för hur de ser på kommunikationen i projekt på 

distans. Detta innefattar deras syn på fysiska möten och hur beslut bör fattas i gruppen. 

Alla var eniga i sitt svar om att vid uppstarten av projekt är det svårt att komma ifrån 

betydelsen av att träffas. Respondenterna menar att även om det finns många olika sätt 

att kommunicera i dagens samhälle anser dem att det är viktigt att träffas fysiskt i början 

av ett projekt, för att få lära känna varandra, få en bild av varandra och skapa en relation. 

Vid ett fysiskt möte är det enklare att skapa en gemensam bild av vad gruppen vill 

åstadkomma och komma överens om vilka roller alla har i projektet.  
 

“Man kan aldrig bara ha telefonmöten, det går inte. 

När man är en grupp måste man träffas fysiskt.” 
(Erika) 

 
Majoriteten av respondenterna, sex av sju stycken, lyfter även fram vikten av att träffas 

fysiskt mer än en gång. Anna anser till exempel att även om gruppen träffas i början och 

känner att allt kommer att flyta på bra så kommer det bli problem under projektets gång, 

eftersom det finns en viss process i projekt och som en grupp som skall gå igenom. Hon 

anser att det är viktigt att ledaren följer upp och gör avstämningar för hur långt arbetet 

har kommit samt kontrollerar att gruppen fortfarande har samma mål eller om det 

uppkommit fler mål. Hur ofta respondenterna anser att det är aktuellt att träffas fysiskt 

kan till exempel bero på hur stor projektgruppen är samt vad som ska åstadkommas. 

Sammantaget kan vi konstatera att majoriteten anser att det är viktigt att kontinuerligt 

träffas sin projektgrupp fysiskt. 
 

“Minst en gång per kvartal men snarare varannan månad” 
(Fredrik) 

 
Vidare menar samtliga projektledare att det finns särskilda tillfällen under projektets 

gång när det blir extra viktigt att träffas. Det framhålls att vi betydelsefulla beslut som 

påverkar större delen av projektgruppen är det till stor fördel mötas fysiskt. David, 

Beatrice och Erika menar även att om gruppen ska analysera och föra diskussioner för 

att komma fram till idéer är detta lättare om alla träffas fysiskt. Vid mer kontrollerande 

och lösningsorienterade samtal menar de däremot att telefon eller mail-kontakt fungerar 

bra. 
 
Carl och Görans åsikter skiljer sig något från mängden. Carl träffar sina projektgrupper 

fysiskt i början men sedan sker nästan allt arbete och alla träffar virtuellt, något som 

framförallt har med hans projekttyp att göra medan. Göran menar att fysiska möten inte 
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är av särskilt stor vikt när projekt väl har kommit igång och alla känner sig trygga i sina 

roller. Han framhåller dock att fysiska möten givetvis blir aktuellt om ett problem 

uppstår, men att de inte nödvändigtvis behöver ske regelbundet. 

 
5.2.3 Relationer och samarbete 

Som vi nämnde i föregående avsnitt var alla respondenter eniga gällande betydelsen av 

att träffas i början av ett projekt och meningen med detta är främst för att skapa en 

första relation till varandra.  
 

“Att lära känna varandra är viktigt 

om man ska arbeta tillsammans och uppnå ett mål tillsammans” 

(Anna) 
 
Relation till och mellan projektmedlemmar upplevs således som av stor vikt. 

Sammantaget anser respondenterna att det är svårt att skapa denna relation enbart 

virtuellt utan att det blir bättre resultat om gruppen träffas för att lära känna varandra 

innan de ska presteras tillsammans. 
 
I frågan gällande vilken typ av relation som respondenterna tycker att de får till sina 

medlemmar beskrev bland annat Carl att han upplever att relationen blir mer spänd 

eftersom han inte riktigt kan lära känna gruppen när de endast pratar i telefon eller har 

videokonferens. Han upplever att en videokonferens blir mycket stelare än om gruppen 

träffas och kan ha ett socialt utbyte. 
 
Beatrice menar att relationen till projektmedlemmar på distans har stort fokus på det 

professionella. 
 
“Man lär känna dem mer som professionella personer och mindre som privatpersoner” 

(Beatrice) 
 
Hon har uppfattningen att detta inte bara är negativt utan att det också för en hel det gott 

med sig. Hon tycker det är bra att fokus ligger på jobbprestationerna eftersom det är 

därför gruppen har en relation till varandra. De sociala normerna kan göra att någon 

ibland råkar bli dömd för att denne kanske har fula kläder eller inte äter all sorts mat. 

Beatrice menar därför att det ibland kan vara positivt att fokus ligger på 

arbetsuppgifterna och det sociala skiljs från arbetet.  
 
Huruvida projektledarna ansåg sig kunna påverka samarbetet i gruppen berättar Fredrik 

att vid de fysiska sammankomsterna försöker han få personerna att skifta grupper så att 

de pratar med nya personer som de inte umgås med naturligt. Detta tror han är viktigt 

för att personerna ska lära känna varandra bättre. Dessutom brukar de köpa in 

utbildningar för att få ihop teamet.  

 
5.2.4 Ledaregenskaper 
Vi frågade om vilka ledaregenskaper som respondenterna anser som viktiga vid 

projektledning på distans. Även om de flesta svaren skiljer sig från varandra kan man 

ändå finna gemensamma nämnare och att svaren kompletterar varandra.  
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Fredrik säger att vid projektledning på distans är det bra om projektledaren har någon 

slags helikopterblick. Han menar att det är viktigt att som ledare ha en någorlunda koll 

över vad som händer ute i projektet, även om det är omöjligt att veta i detalj vad som 

sker. En helikopterblick menar han leder till att han kan få en större förståelse för varje 

medarbetares roll och arbete i projektet. Göran poängterar att det är viktigt att ledaren 

har erfarenhet av ledarskap. Han anser att när det är mycket folk inblandade så kan det 

lätt bli konflikter och att folk inte riktigt gör som de är tillsagda att göra, och att det i 

dessa fall är bra med viss erfarenhet av hur problem bör tas itu med. 
 
“När det är väldigt mycket folk inblandade så då ska man ha nån erfarenhet av det här 

med personalledning och såna frågor.” 
(Göran) 

 
Beatrice, Anna och David är de som lyfter fram att projektledaren bör anpassa sitt 

ledarskap efter situationen och vad gruppen kräver. Innan projektet börjar anser de till 

exempel att det är viktigt att ledaren drar igång processen och ser till att alla far vara 

med och ha inflytande. Sedan när projektet väl är igång och alla rutiner börjar fungera 

så är det viktigare att ledaren endast finns och har kontroll över situationen.  
 

“Eftersom gruppen genomgår en grupputveckling 
passar olika ledarskapsstilar bättre än andra i de olika faserna.” 

(Anna) 
 
Större delen av respondenterna, 4 av 7 stycken är överens om att som projektledare är 

det viktigt att se till gruppens bästa och inte fokusera på sig själv, deras sätt att uttrycka 

sig kring detta skiljer sig dock. David tycker exempelvis att ledaren måste försöka visa 

folk att de har makt över situationen samtidigt som han tror att det är viktigt för 

motivationen att han som ledare lyssnar på medlemmarna och tar reda på deras intressen 

så mycket som möjligt. Beatrice påpekar att det är viktigt att projektledare är 

intresserade av människor och hur människor fungerar. Hon säger att det är nödvändigt 

att ledaren förstår och tycker det är intressant att människor fungerar olika och också att 

det är värdefullt med dessa olikheter för att få olika sorters input i projektet. Vidare 

tycker hon att det är viktigt att projektledare är ödmjuka, prestigelösa och att de inte 

behöver så mycket bekräftelse av andra. Hon tycker att en projektledare inte ska ha 

något behov av att vara den starkaste lysande stjärnan. Hon påstår istället att bra 

egenskaper för en ledare är att vara ett föredöme, en möjliggörare och ett slags 

smörjmedel för gruppen. 
 

“Vill man va en stjärna så ska man helst inte ha en ledarroll, tycker jag.” 
(Beatrice) 

 
Anna tycker att det är viktigt att projektledare inte tror att de kan allting själva. Hon 

tycker också att det är viktigt att projektledare är öppna och lyhörda. Ledare bör inneha 

ett öppet förhållningssätt till människor och ledare får heller inte vara rädd för att ta 

beslut som kan vara lite obekväma. Hon säger också att som projektledare är det bra om 

man tycker om att ha struktur, för hon tror att bra strukturer är positivt för gruppen 

eftersom det förenklar det mesta. 
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Erika tycker det är viktigt att projektledare är prestigelösa så att de kan förlita sig på 

andra samtidigt som det är dem som har det yttersta ansvaret. Hon säger också att hon 

tycker det är viktigt att ledare har någon sorts ämneskunskap och är påläst inom 

projektets ämnesområde. Dessutom tycker hon att egenskaper som social och självinsikt 

är bra att besitta som projektledare.  
 
Både Beatrice och Anna har uppmärksammat en nackdel med att arbeta i projekt, 

nämligen att projekten är ett sidospår bredvid de organisationer som medlemmarna är 

anställda hos. Detta tycker de påverkar ledarsituationen på så sätt att som projektledare 

har man inte samma sorts makt som en chef och kan därför inte agera helt fritt. 
 
Majoriteten av respondenterna har även diskuterat vikten av att projektledare har ett 

delegerande ledarskap och fördelar ansvaret på sina projektmedlemmar. De anser att det 

är viktigt att ledaren förlitar sig på sina medlemmar på så sätt att medlemmarna kan 

styra över sin egen arbetssituation och känna ansvar över sina arbetsuppgifter. 

 
5.2.5 Leda traditionellt/distans 
När respondenterna pratar om vad som är den största skillnaden mellan att leda på 

distans eller att träffa sin projektgrupp fysiskt hela tiden är Erika, Beatrice och Anna 

överens om att på grund av att man inte kan ha vardagliga samtal med varandra krävs en 

bättre struktur på distans. De belyser att det krävs ett genomtänkt tillvägagångssätt för 

hur ledaren informerar och involverar. Till exempel anser de att det krävs tydligare 

mötesagendor och tydligare avstämningar eftersom ledaren inte kan kontrollera på 

samma sätt. De berättar att som projektledare med personerna fysiskt runt omkring dig 

är det lättare ta och diskutera saker över en fika, vilket blir en omöjlighet när gruppen 

arbetar på distans. 
 

“I och med att man liksom inte kan gå och spana över axeln på folk 
och se vad de verkligen gör så behöver man ställa fler kontrollfrågor.” 

(Beatrice) 
 
Anna säger att den interna kommunikationen i gruppen är en stor utmaning, det är 

mycket jobb att se till att alla har tillgång till information och samma information, så att 

alla vet vad som gäller. Detta är något som Göran också uppmärksammat. Han säger att 

det är viktigt att ledaren kontaktar människor hela tiden så att de inte känner sig 

bortglömda. 
 
“Det gäller att satsa mer på det här med kommunikation, att ringa, att höra av sig, att 

peppa och bedöma och sådär. På ett helt annat sätt, när det är på distans då. Man 

träffar ju inte folk varje dag i fikarummet utan de är ju, dom är ju ute i landet.” 
(Göran) 

 
Beatrice, Carl och Anna tycker alla att det bästa är om gruppen kan sitta tillsammans 

och arbeta. Beatrice menar att det enda positiva med arbete på distans är att projektet 

kan använda kompetens från fler håll än annars och det möjliggör för de anställda att 

kunna ha en bra balans mellan arbetsliv och fritid. Anna menar att det är viktigt för 

informationsutbytet att man sitter tillsammans och arbetar. Därför har hon svårt att 

komma fram till någon direkt fördel på att jobba på distans förutom att man kan plocka 
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ihop utspridda kompetenser och täcka ett större geografiskt område vilket även Fredrik 

håller med om.  
 
Vidare säger Fredrik att på distans får ledaren förlita sig på att alla medarbetare känner 

sig trygga och att de får tillräckligt med information för att våga ta beslut själva. 

Däremot tycker han att det är lätt att det kan blir glapp i kommunikationen, att det är 

svårt att hålla ett jämnt flöde utav information när kommunikationen inte kan ha samma 

kontinuitet. 

 
5.2.6 Feedback 
När vi frågade respondenterna om hur de upplever att det fungerar att ge feedback på 

distans fick vi något skilda svar. De flesta av respondenterna ansåg att det är svårare när 

de inte kan se personen i ögonen. Göran ansåg till exempel att det fungerar mycket 

bättre att ge feedback vid fysiska träffar eftersom det blir mer personligt. Han och David 

uppmärksammade att feedback vid virtuell kommunikation blir begränsad eftersom det 

inte går att se några känslomässiga reaktioner och att detta leder till att viktiga nyanser 

försummas. Andra risker med virtuell kommunikation menar respondenterna kan vara 

att frågor som känns komplicerade och känsliga undviks att ta upp när gruppen inte 

träffas dagligen. Det är lätt att problemen sopas undan och att ingen orkar bry sig när 

personerna inte ses, vilket gör att många frågor kommer upp till ytan. 
 
Vidare lyfter Göran, Erika, Beatrice och Fredrik fram vikten av att synliggöra gruppens 

framgångar till exempel genom nyhetsbrev, på en hemsida eller via mail. Detta bidrar 

till att medlemmarna känner sig ansvariga för det arbete som gjorts och det leder till 

ökad motivation. Göran poängterar även att han anser att fokus alltid ska ligga på det 

positiva eftersom anser att positiv uppmuntran främjar motivation i högre utsträckning 

än negativ feedback. 
 

“Jag försöker att gnälla så lite som möjligt och istället peppa och berömma” 
(Göran) 

 
Beatrice håller med de övriga respondenterna om att det är negativt att inte se hur folk 

reagerar, men hon skiljer sig dock från mängden eftersom hon tycker att det är enklare 

att ge feedback på distans. Hon menar att vid skriftlig feedback finns något att peka på 

och att gå tillbaka till.  
 

“Har man skriftligt, har man det nedskriven i ett mejl så är det lättare 
att liksom peka på den och det är lättare för folk att läsa den flera gånger” 

(Beatrice) 

 
5.2.7 Mål 
Angående målformulering och hur man ska lägga upp arbetet för att få projektgruppen 

att arbeta mot målen ansåg alla respondenter att det är viktigt att man gemensamt 

planerar projektet. Beatrice berättar att ibland kan det vara väldigt specifikt vad kunden 

vill ska göras och när det ska ske men ändå försöker de alltid få projektgruppen att vara 

delaktig i så mycket som möjligt av planeringen så att alla tillsammans kan komma 

överens om samarbetsmetoder. David håller med om detta: 
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“I så stor utstäckning som möjligt vill jag att man 
ska vara samlade när man formulerar projekt.” 

(David) 
 
Fredrik menar att det är projektdeltagarna som gör det tuffa jobbet ute på fältet och har 

störst insikt i arbetssituationerna och därför är det viktigt att ledaren lyssnar på dem som 

har tentaklerna ute för att veta vad som behövs. Anna håller med om att det är viktigt att 

man är öppen med kommunikation i gruppen så att alla är delaktiga. Hon menar att 

annars är det svårt att komma framåt med arbetet. 
 
I Erikas projektgrupper är sällan projektmedlemmarna med och bestämmer över målet 

med projektet. Detta på grund av att i hennes projekt skrivs oftast först en 

projektansökan och när projektet blivit beviljat upprättar projektgruppen tillsammans en 

projektplan. Dock är målen redan uppsatta i projektansökan men utifrån målet kan 

projektmedlemmarna vara med och styra över projektet. 
 
Beatrice menar att försöka få projektmedlemmarna att arbeta mot målen är det mest 

centrala i ledarskapet. Hon berättar att det är viktigt att kunden och projektdeltagarna är 

överens om målet redan från början så att sedan under arbetets gång kan man alltid gå 

tillbaka till det och stämma av. Beatrice berättar vidare att hon tycker att motivation i 

projektet hör till stort del ihop med målarbetet. Hon säger att det är viktigt att upprätta 

delmål som sedan kan kontrolleras genom avstämningar under arbetets gång så att alla 

hela tiden har kontroll att projektet är på väg åt rätt håll. Hon säger vidare att oftast när 

hon haft omotiverade medarbetare så har det berott på att de inte riktigt förstått syftet 

med vad de ska göra eller vad de ska göra. Med ovanstående anledning menar hon 

därför att det är till stor vikt att ledaren lyckas förmedla vad gruppen ska åstadkomma 

för att projektet ska bli lyckat samt att de vet hur de ska göra det.  
 

“Om man som ledare kan förmedla syftet med vad 
som ska göras brukar motivationsproblemen försvinna!” 

(Beatrice) 
 
Sammantaget anser största delen av respondenterna att om ledaren vill få 

projektmedlemmarna att arbeta mot målen handlar det om en ständig uppföljning av 

arbetet. Ett exempel på hur detta kan göras är att i Erikas projekt skriver medlemmarna 

veckodagbok som är relaterad till målen. Varje månad följs veckodagböckerna upp i 

relation till målen och utifrån det skickas ett nyhetsbrev till alla. På så sätt får hon och 

resten av projektgruppen reda på vad som händer och om de är på rätt väg. Hon menar 

att om inte allting medlemmarna gjort hela tiden relateras till målen så kan det lätt braka 

iväg åt hel fel håll. 
 
Anna tycker att ledare kan använda sig både av piska och morot för att få medarbetarna 

att arbeta mot målen. Hon menar att morötter är väldigt bra i en del situationer, att fira 

när något mål uppnåtts. Men hon tycker även att ibland kan det behövas piska på, 

genom att till exempel vara tydlig med att gruppen faktiskt bara har en viss tid på sig 

innan det är dags för leverans. 
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“Morötter fungerar ju jättebra i vissa lägen, alltså, att man känner att man liksom får 

någon lön för mödan när man jobbar med någonting. Men ibland behövs ju de där 

piskorna också” 
(Anna) 

 

5.3 Sammanfattning av empiri 
Vi har valt att sammanfatta vår empiriinsamling med nedanstående tabell (Figur 12: 

Tabell som sammanfattar empirin) som presenterar nyckelord för vad respondenterna 

ser som viktigt under varje kategori. Detta för att enkelt få en överblick över 

respondenternas åsikter, men även för att precisera de delar som vi kommer ta med till 

analysen. 
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Figur 12: Tabell som sammanfattar empirin 
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6. Analys 

 

 
fter att som läsare av denna studie tagit del av sammanställningen av insamlad 

data kommer detta kapitel lyfta fram vår analys som tar sin grund dels i den empiri 

vi inhämtat och sammanställt i förgående kapitel, men även från vår teoretiska 

referensram. Vid en kvalitativ ansats tolkas information som samlats in. Detta för att 

söka en större kunskap om helheten, istället för den kunskap som delarna var för sig 

skulle kunnat inbringa (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s. 131) Det faller sig 

naturligt för vår studies syfte att projektledarskap- och motivationsteorierna får en 

betydande roll, medan de andra teorierna fungerar som en kunskapsbas. Analysens 

struktur är byggd utifrån de teman som presenterades i förgående kapitel. Kategorierna 

inleds med en djupare inblick i att bilda gruppen, sedan fortsätter vi med 

kommunikation, relationer och samarbete, ledaregenskaper, att leda på distans jämfört 

med att leda traditionellt, feedback och avslutas med mål. 
______________________________________________________________________ 
 
Vi har valt att återigen använda oss utav den bild som presenterades i slutet av 

teorikapitlet. Detta för med anledning av dels att påminna läsaren och även att främja 

dennes möjlighet att skapa en uppfattning kring hur empiri och teori hör ihop. 
 

 
Figur 13: Samband mellan kategorier och teorier 

6.1 Projektgruppens sammansättning 
Forskare som Cohen & Bailey (1997), Wenell (2009), Majchrzak et al., (2001) och 

Beranek et al., (2005) har studerat projektgruppers sammansättning och är tämligen 

överens om att det är av stor betydelse att gruppen fungerar tillsammans samt att en 

gemensam förståelse kring arbetsuppgifterna och målet skapas redan i ett inledande 

skede. Vi upplever även att resultatet av vår studie pekar i samma riktning och till stor 

utsträckning stämmer överens med det som teorin anger. 

E 
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I ett projekts inledande fas är det ledningsgruppens uppgift att sätta samman gruppen för 

projektet (Wenell, 2009, s. 9). Gruppen ska komponeras utifrån de resurser och 

kompetenser som finns tillgängliga och det har visat sig att just sammansättningen av 

gruppen har stor inverkan på hur väl den fortsättningsvis kommer att fungera. Detta är 

dels för att är det viktigt att se till att det finns ett kunskapsutbyte mellan 

gruppmedlemmarna men även att gruppen kan fungera tillsammans socialt så att 

samhörighet kan skapas. (Majchrzak et al., 2000, s. 583) Vår studie har visat att 

projektledarna anser det relevant att inte endast utgå från vilken kompetens en person 

kan tillföra gruppen utan att även andra förhållanden spelar in. Detta stämmer således 

väl överrens med både vad Majchrzak et al. anger ovan men även det Beranek et al. 

(2005, s. 253) menar, att en stark sammanhållning är viktig. Studien tyder således på att 

en viss medvetenhet finns, att detta är något som projektledare har i åtanke vid 

sammansättning av grupper. Vi anser vidare att detta kan vara positivt eftersom det är i 

enlighet med vad Majchrzak et al., Beranek et al. och Cohen & Bailey (1997) har 

kommit fram till, att det kan påverka motivationen hos projektmedlemmar och således 

också projektets resultat. 

 
Vid sammansättning av virtuella team har vår studie dock indikerat att kompetens i 

slutändan ofta är av allra högsta prioritet. Även om tanken är att det ska finnas en 

kombination av kompetens samt att gruppen ska fungera socialt händer det att 

projektledarna till stor del väljer gruppmedlemmar utifrån målet för det specifika 

projektet som ska utföras, alltså utifrån de kompetenser som behövs. Detta kan tolkas 

som att de besitter kunskap över hur det bör fungera i teorin men att det inte alltid 

genomförs i praktiken. Detta är synd eftersom Beranek et al. (2005, s. 253) anger att i 

virtuella team är det extra betydelsefullt att skapa en fungerande grupp med stark 

sammanhållning och att det är lättare att skapa om ledaren ser till mer än kompetens och 

erfarenhet. Vi menar dock att det ena inte behöver utesluta det andra. Alltså, vi anser 

förstås att en väl fungerande grupp är en av de mest grundläggande byggstenarna som 

måste vara på plats för att en projektledare ska kunna motivera sina projektmedlemmar. 

Om ett fokus ligger på att samla de bästa kompetenserna kan gruppens samvaro bli 

lidande, men det behöver naturligtvis inte betyda att det alltid måste bli så. Vi menar att 

det kommer vara till fördel om fler projektledare fortsättningsvis lägger ett större fokus 

på gruppens sammansättning samtidigt som kompetens fortsatt är viktigt att ta i 

beaktning. Vi anser emellertid att just sammanhållningen i gruppen är något som kan 

och bör arbetas med under projektets gång, och kommer därför att gå djupare in på detta 

under avsnittet 6.3 “relationer och sammanhållning” nedan.  
 
Vidare när det gäller sammansättningen av gruppen anger Cohen & Bailey (1997, s. 264) 

att det är viktigt att personerna i ett projekt har en kombination av kunskap, bakgrund 

och kännedom om arbetsprocessen. Detta har blivit uppmärksammat utav en av våra 

respondenter, Anna, som menade att medarbetarna bör ha kunskap om “vad är och vad 

driver ett projekt, vilka faser ingår, vad händer i de olika faserna”. Cohen & Bailey 

skrev år 1997 att detta var en viktig faktor att ta hänsyn till vid sammansättning av 

projektgrupper. Att endast en av våra respondenter behandlat just medlemmars projekt- 

processkännedom kan tyda på det inte är särskilt relevant eller aktuellt idag. Vi tänker 

att projekt idag är ett väldigt vanligt arbetssätt och att det således kan det tas för givet att 

människor har kännedom om hur projekt fungerar och hur det skiljer sig från arbete i 

traditionella organisationer. Vilket kan bidra till att respondenterna i vår studie inte 

reflekterat över detta. Det kan alltså antas att personen besitter kunskapen sedan tidigare, 
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och om inte, är det inte särskilt tidskrävande att utbilda denne inom detta. Varför vi kan 

anta att denna vetskap inte är avgörande betydelse. 
 
Att gruppmedlemmarna fungerar tillsammans och har en väl fungerande 

kommunikation mellan varandra påverkar motivation i gruppen (Dwivedula & Bredillet, 

2010, s. 162). Detta är något som vi nedan kommer gå in djupare på under kategorin 

kommunikation.  

 

6.2 Kommunikation 
Kommunikation har i vår teoretiska referensram blivit behandlat av bland annat Bordia 

(1997), Johansson et al. (1999) och Sarker et al. (2001). Deras teorier stämmer till stor 

del överrens med varandra, men har ett par mindre meningsskiljaktigeter som kommer 

att synliggöras och diskuteras närmare i detta avsnitt. Detsamma gäller för resultatet av 

vår studie som visar endast en viss oenighet. En projektledare har flertalet uppgifter, 

men en av de viktigaste kan sägas vara att sköta och klarlägga kommunikationen i den 

virtuella projektgruppen (Macheridis, 2009, s. 101; Tonnquist, 2008, s. 77). Vår studie 

visar att just kommunikation för projektledare är en av de största utmaningarna och 

forskning pekar på att många problem i grupper härrör från brister i kommunikationen 

(Johansson et al., 1999, s. 83), varför även vi anser att denna kategori är av högsta 

relevans. 
 
Alla teorier som berör detta avsnitt menar att i projektens inledande fas är det av stor 

vikt att gruppen träffas fysiskt. Detta bland annat med anledning av att diskussion och 

samarbete har en benägenhet att bli långdraget samt förvirrande om den sker i en 

virtuell miljö. Det är även betonat att fysiska möten har en positiv påverkan på det 

fortsatta samarbetet (Bordia, 1997, s. 114; Sarker et al., 2001, s. 51). Resultatet av vår 

studie går i linje med detta och säger att det är omöjligt att undgå vikten av att träffas i 

uppstartsfasen av ett projekt, detta för att skapa en djupare relation och en gemensam 

bild av vad som ska genomföras.  
 
I Powell et al.’s (2004, s. 8) modell över centrala områden i virtuella team poängteras att 

teknisk expertis hos gruppen är viktigt. Alltså, att ledningen bör utbilda 

projektmedlemmarna i hur de ska använda sig av olika kommunikationsredskap. Detta 

är något som ingen av våra respondenter lagt någon vikt vid, något som antagligen beror 

på att datorer och kommunikation idag är en naturlig del av gemene mans vardag och 

därför inte ses som någon större utmaning. Vi anser att detta dels kan bero på att Powell 

et al.’s teori är några år gammal och att den teknologiska utvecklingen gått snabbt 

framåt. Dagens teknologi kan därför anses vara dels mer tillgänglig men även alltmer 

användarvänlig. Vi menar även att det sker ett generationsskifte som kan bidra till att 

detta inte längre upplevs som något problem. Generationen som befinner sig på 

arbetsmarknaden idag är mer eller mindre uppväxt med teknik och kommer så 

fortsättningsvis också att vara. Idag är således datorer och teknisk expertis något utav en 

självklarhet, så självklart att det inte ens reflekteras över.  
 
I projektlivscykelns efterkommande fas, i den så kallade genomförandefasen bör 

förväntningar som finns på varandra kommuniceras och klargöras (Wenell, 2009, s. 9). 

Vår studie indikerar att det även är viktigt att träffas regelbundet under projektets gång. 

Detta bland annat för att gruppen går igenom en viss process och att det därför blir 
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fördelaktigt att fortsätta träffas fysiskt. Studiens resultat stämmer således väl överens 

med vad Saunders (2000, s. 48) menar. För att skapa ett effektivt team krävs 

regelbundna fysiska möten. Övriga forskare såsom Powell et al. (2004), Bordia (1997) 

och Wenell (2009, s. 9) framhåller främst, som tidigare nämnt, att fysiska möten är 

viktiga vid uppstarten. Saunders skiljer sig således från mängden, vad detta beror på är 

svårt att klargöra. Möjligtvis är Saunders sanningen på spåren eller helt fel ute. Vår 

studie bekräftar Saunders påstående, men detta kan givetvis också bero på vilken typ av 

projekt som studerats samt dess storlek och komplexitet, eller utav ren slump. Vad vi 

dock kan anta är att det åtminstone inte kommer vara till projekts nackdel att träffas 

regelbundet, utan med stor sannolikhet tvärt om. 
 
Ökad kommunikation mellan gruppmedlemmarna leder till att medlemmarna vågar 

träda fram (Beranek et al., 2005, s. 252), vilket i sin tur främjar teamkänsla. Detta 

kommer att studeras närmare i följande avsnitt. 

 

6.3 Relationer & Samarbete 
Relationer och samarbete har under studiens gång blivit uppmärksammat som 

betydelsefullt i både vår teoretiska referensram av Burke & Chidambaram (1996), 

Warkentin et al. (1997), Chidambaram & Boström (1993), Robey et al. (2000), 

Kayworth & Leidner (2000) och Cohen & Bailey (1997) samt av respondenterna i vår 

studie. Detta är varför vi antar att det är en viktig aspekt för projektledarens möjlighet 

att motivera sina projektmedlemmar på distans. Det har angivits att sammanhållningen i 

virtuella team har en påverkan på gruppens effektivitet (Cohen & Bailey, 1997, s. 256). 

I projektlivscykelns inledande fas nämnde vi även att gruppen skapas och att det 

gemensamma språket utformas (Wenell, 2009, s. 9). Vår studie visar att det är viktigt att 

en relation skapas mellan projektmedlemmarna och att detta uppnås genom att gruppen 

möts fysiskt. Utan relation är det svårt att arbeta mot ett gemensamt mål. Erika säger 

exempelvis att: “relationer är viktigt, för utan relationer blir det inget bra projekt”. 
 
Det har visat sig att virtuella team ofta tenderar att i högre utsträckning ha ett 

uppgiftsinriktat fokus än ett socialt (Chidambaram & Boström, 1993, s. 451). I vår 

studie har virtuella relationer bland annat beskrivits som mer spända, detta eftersom 

relationen bygger på elektronisk kommunikation och att de uppstartsmöten som hålls är 

sällan tillräckliga för att skapa en djupare kontakt. Studiens respondenter poängterade 

att relationerna blir annorlunda om de inte träffas och Beatrice menar att: “man lär 

känna dem mer som professionella personer och mindre som privatpersoner när man 

inte ses så ofta”. Detta faktum kan vara anledningen till att virtuella team generellt sett 

har svagare relationer till sina teammedlemmar, vilket forskare såsom Burke & 

Chidambaram (1996, s. 99) och Warkentin et al. (1997, s. 986) påstår. I vår studie lyfter 

Beatrice fram att en fördel med att endast kommunicera med varandra virtuellt är att  

ingen kan bli dömd för hur de är klädd eller på grund av andra sociala normer. Vi anser 

dock att bristen på det sociala i en virtuell miljö har en negativ påverkan gruppens 

relation, att den helt enkelt blir svagare på grund av bristande mängd socialt utbyte och 

gemenskap. Enligt Maslow (1943) kan bristfälliga relationer tolkas negativt eftersom 

samhörighet i en grupp är viktigt för människans sociala behov och således också 

motivation. 
 
Kayworth och Leidner (2000, s. 17) har kommit fram till att relationerna i virtuella team 

kan främjas genom att projektledaren schemalägger regelbundna möten med hela 



60 
 

gruppen. Även Robey et al. (2000, s. 27) har angett att fysiska möten bör fokuseras på 

relationsskapande. Frågan är dock hur stor vikt våra tillfrågade projektledare faktiskt 

lagt på detta. Vår studie pekar på att detta inte är något som görs frekvent. Endast en 

respondent nämner att de i hans projekt brukar genomföra utbildningar främst med 

anledning av att få ihop gruppen. Han har även betonat att när gruppen träffas är det 

viktigt att skapa relationer genom att utforma situationen så att personer uppmuntras att 

prata med varandra. De andra respondenterna har snarare haft fokus på att fira efteråt, 

vilket om det jämförs med vår teoretiska referensram kan anses vara synd eftersom en 

möjlighet till att öka motivationen hos projektmedlemmarna går till spillo. Cohen & 

Bailey (1997, s. 256) menar som tidigare nämnt att resultatet beror på effektiviteten i 

gruppen, vilket i sin tur är kopplat till sammanhållningen. Regelbundna möten ökar 

sammanhållningen och leder till ett bättre resultat. Vår rekommendation blir av den 

anledningen att projektgrupper bör lägga ett större fokus på att få ihop gruppen under 

projektets gång eftersom en god sammanhållning är som mest väsentligt medan den 

tillfälliga organisationen fortfarande består. 
 
Vi har nu kunnat konstatera att både kommunikation och samspel är av stor vikt. 

Dwivedula & Bredillet (2010, s. 162) menar att det är dessa faktorer hjälper 

medlemmarna att prestera bättre och kommer nedan gå vidare med ett allt större fokus 

på just projektledaren. 

 

6.4 Ledaregenskaper 
En av framgångsfaktorerna i projekt är att projektledaren låter sina projektmedlemmar 

ha ansvar för sitt arbete och kan utföra sina arbetsuppgifter på egen hand. Detta har flera 

av forskarna uppmärksammat, såsom Wenell (2009, s. 10), Macheridis (2009, s. 67) och 

Tonnquist (2008, s. 77). Studiens resultat stämmer överens med detta eftersom 

projektledarna redogör för att det är ledarens uppgift att visa medlemmarna att de kan 

styra själva, har makt över situationen och alltså till stor del kan sköta sitt arbete för sig 

själv samt ta ansvar för det. Vidare överensstämmer detta också med vad Dwivedula 

och Bredillet (2010, s. 162) säger om att motivationen ökar när projektmedlemmar 

själva kan styra över sin arbetsutformning. Eftersom forskare på området (Macheridis, 

2009, s. 67; Tonnquist, 2008, s. 77; Wenell 2009, s. 174) är överrens om att delegera 

ansvar är en viktig motivationsfaktor, samt att vår studie indikerat detsamma kan vi 

således också anta att det är av stor vikt. 
 
Vår studie framhåller även att det är viktigt att projektledare har erfarenhet av ledarskap 

eftersom att det finns ett flertal scenarier som kan uppstå i grupper med många 

människor och att det därför är nödvändigt med erfarenhet för att kunna lösa problem 

som uppstår. Detta är något som sedermera visar sig vara helt i enlighet med forskning 

som förtydligar att det är positivt för ett projekt om projektledaren har lång 

arbetslivserfarenhet och fackmässig kunskap (Macheridis, 2009, s. 62). Vi har redan 

konstaterat att en projektledare har många uppgifter, detta är också en bidragande orsak 

till varför vi anser att erfarenhet, dels av projektledarskap och kanske ledarskap i sig är 

till stor fördel. En projektledare måste hantera många nya situationer, måste fatta 

flertalet beslut samtidigt som denne ansvarar för att motivera och engagera sina 

projektmedlemmar. Om någon del prioriteras eller glöms bort, anser vi att det blir den 

sistnämnda, att motivera och engagera. Eftersom den inte är lika konkret innehåller 

konsekvenser för projektets slutresultat. En projektledare med rutin och erfarenhet kan 

antagligen koordinera sitt fokus på ett mer balanserat sätt jämfört med en orutinerad. 
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Rimligtvis uppstår en osäkerhet kring hur olika ska handlingar ska hanteras och 

prioriteras hos den oerfarne projektledaren eftersom denne inte kan falla tillbaka på 

erfarenhetsbaserad kunskap för att hantera komplexa situationer. 
 
Vidare har vår studie uppmärksammat att kompetens inom projektets ämnesområde är 

viktigt. Detta är dock något som inte kan bekräftas i vår teoretiska referensram. Orsaken 

till detta kan förmodligen vara att det är personer som vanligtvis arbetar inom området 

som blir projektledare, men detta behöver inte vara en självklarhet. Vi ser kunskap inom 

aktuellt område som något väsentligt eftersom om inte projektledaren upplevs 

kompetent tror vi detta kan leda till att projektmedlemmarna inte känner samma 

förtroende. Forskning kring motivation i virtuella team har visat att motivation har ett 

samband med tillit (Geister et al., 2006, s. 461). Vi kan därmed anta att ämneskunskap 

hos projektledaren leder till ökade möjligheter för denne att motivera sina 

projektmedlemmar.  
 
Forskning har vidare visat att det inte finns någon typ av ledarskapsstil som i större 

utsträckning passar bättre än någon annan, utan att det istället är gynnsamt om 

projektledaren anpassar sitt ledarskap beroende på vilken fas i projektet som de befinner 

sig i (Macheridis, 2009, s. 65; Turner & Müller, 2005, s. 51). Detta är även vad som 

uppmärksammats i vår studie. Vi har kommit fram till att i början av ett projekt är det 

viktigt att ledaren fungerar som en förmedlare, så att alla kan få möjlighet att föra fram 

sin talan. Detta stämmer överens med vad Macheridis (2009, s. 65) anser, att i början av 

projektet är det viktigt att projektledaren organiserar gruppens åsikter. Vidare menar 

Tonnquist (2008, s. 223-224) att när projektet flyter på, bör projektledaren inta en mer 

stöttande roll. Vilket också stämmer väl överens med studiens resultat som tyder på att 

ledarens uppgift, efter en tid in i projektet, övergår till att ha mer övervakande kontroll 

på att allting fungerar som det bör. Även om forskning kring projektledarskapet inte är 

lika omfattande som på traditionellt ledarskap innehöll vår genomförda litteraturstudie 

olika förslag kring hur projektledarskapet bäst bör utföras. Vi anser oss med vår studie, 

trots att den inte är omfattande, kunna styrka att användandet av situationsanpassat 

projektledarskap verkar vara fördelaktig i virtuella projekt. 
 
Vår studie visar att majoriteten av projektledarna, fyra av sju tycker att det är viktigt att 

ledaren hela tiden ser till gruppens bästa och lägger fokus på att framhålla gruppens 

prestationer. Beatrice angav till exempel att: “vill man va en stjärna så ska man helst 

inte ha en ledarroll”. Dwivedula och Bredillet (2010, s. 162) hävdar att om ledaren 

visar hänsyn till medlemmarna leder det till ökad motivation. Detta betyder att studiens 

resultat visar att det är fördelaktigt för gruppens motivation och det stämmer även 

överens med vad Geister et al. (2006, s. 461) skriver att ju viktigare en persons 

prestation upplevs, desto högre motivation känner personen.  
 
Projektledare har, som tidigare uppmärksammats, inte samma mängd auktoritet i sitt 

ledarskap i jämförelse med en traditionell ledare. Macheridis (2009, s. 13) och 

Tonnquist (2008, s. 17) poängterar att projekt är en tillfällig organisation och i vår 

studie har en del negativa aspekter som härrör från detta observerats. Till exempel har 

det uppmärksammats att det finns tillfällen när projekt hamnar i andra hand eftersom 

projektmedlemmarna även kan få order från deras ursprungliga och fasta organisationer. 

Detta leder till att projektledaren inte får samma sorts mandat att kunna agera fritt. Detta 

kan även leda till att det är svårt för ledaren att ha ett tydligt ledarskap när de saknar de 

påtryckningsmedel som en traditionell chef har. Detta kan möjligtvis vara en anledning 
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till varför en stor mängd ödmjukhet hos projektledarna i vår studie återfunnits. När inte 

auktoriteten upplevs som tillräcklig kan det bidra till att ledaren istället delegerar ansvar 

och lyfta fram projektmedlemmar för att på så sätt kunna hålla motivationen uppe och 

kunna utföra ett effektivt ledarskap. En diskussion angående projektledares bristande 

mandat och påtryckningsmedel skulle vidare kunna föras. Det är tänkbart att en ledare 

som inte har mandat och således inte kan fatta beslut över en projektmedlems 

arbetssituation respekteras mindre. Alltså, att en traditionell ledare som har befogenhet 

att exempelvis säga upp en person från sitt arbete har lättare har bidra med motivation. 

Maslow´s andra steg i behovstrappan består av trygghetsbehov vilket innebär att 

trygghet i sin anställning påverkar motivation (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 53-54). 

Detta skulle således också kunna innebära att rädsla att förlora sitt jobb påverkar 

motivationen. Projektledare styr ofta över människor i olika organisationer som ibland 

får order från olika håll (Cleland, 1995, s. 85) och en av respondenterna angav 

exempelvis att: “På distans är det svårt att få projektmedlemmar att verkligen förstå 

allvaret, att vi måste framåt. Det blir lätt att man bara är ett mail i högen”. Om detta 

härrör från att projektledaren har bristande mandat, eller om det beror på andra faktorer 

är dock svårt att avgöra genom vår studie. Det är dock en intressant aspekt men 

följaktligen svårt att rent konkret finna en lösning på.  
 
Efter en djupare genomgång på projektledarskapet kommer vi i nästa avsnitt lyfta fram 

de upplevda skillnaderna som finns mellan att leda traditionellt och på distans. 

Kayworth & Leidner (2000, s. 4) hävdar att det inte finns några större skillnader mellan 

ledarskap på distans och ett traditionellt ledarskap vilket vi vill undersöka om det 

verkligen stämmer. 

 

6.5 Leda traditionellt/ distans 
Som synliggörs i figuren i kapitlets inledning (Figur 13: Samband mellan kategorier och 

teorier) behandlas detta område av bland annat forskarna Kayworth & Leidner (2000) 

och Johansson et al. (1999). Dessa författare är inte helt överens i sina åsikter då 

Kayworth & Leidner (2000, s. 4) menar att det inte finns några större skillnader i att 

leda på distans jämför med på distans, medan de andra anser att det finns väsentliga 

skiljaktigheter att ta i beaktning.  

 
En stor skillnad mellan grupper på distans och traditionellt är att de grupper som sätts 

samman för ett virtuellt samarbete inte behöver ta de geografiska gränserna i beaktning 

(Powell et al., 2004, s. 15). Vår studie tyder på att detta är något som våra respondenter 

ser som positivt, eftersom det innebär en möjlighet att täcka stora geografiska områden 

och eftersom det underlättar möjligheten att samla kompetenser från olika delar av 

landet. Detta stämmer väl överens med vad Beranek et al. (2005, s. 250) anger om att 

virtuella grupper har möjlighet till ett bredare urval eftersom de inte behöver ha den 

geografiska närheten i åtanke. Att virtuella samarbeten bidrar till att människor kanske 

kan bo kvar på sin hemort eller ibland jobba hemifrån, anser vi, är ytterligare en aspekt 

som kan främja projektmedlemmars motivation. Detta med anledning av att vi upplever 

att en slags balans mellan arbete och privatliv ofta premieras av gemene man. Vi är 

också övertygade om att det är ett flertal aspekter som bidrar till projektledares 

möjlighet att motivera sina medlemmar. Även om vi i denna studie inte har ett fokus på 

individers individuella motivation till arbete, kan vi inte undgå att poängtera vikten av 

att projektmedlemmar som trivs med sin livssituation kommer att prestera bättre även 

på jobbet. Maslow´s (1943) behovstrappa anger att trygghet och självförverkligande 
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bygger på en kombination av arbetsrelaterade- och privata aspekter. En bidragande 

faktor till motivation hos projektmedlemmar som jobbar i virtuella team kan således 

vara att de ges möjligheten att i stor mån arbeta där de önskar istället för att kanske 

tvingas flytta till någon större stad. En annan fördel med att jobba i ett virtuellt team kan 

också vara att projektmedlemmar erbjuds att jobba hemifrån, vilket kan leda till att de 

på ett bättre sätt kan kombinera arbete med privatliv. Något som i sin tur sannolikt 

också kan påverka projektledarens möjlighet främja motivation hos vederbörande. 
 
Det som respondenterna främst uppmärksammat kring skillnaden mellan att leda på 

distans och traditionellt är att det krävs betydligt bättre struktur och ordning vid 

distansledarskap. Framförallt gällande informationsflöde, planering, koordinering. Anna 

angav exempelvis att: “När man jobbar och sitter tillsammans så har man ju det där 

vardagssnacket. När man leder på distans måste man ha mycket tydligare strukturer, 

jämfört med vad som krävs när man sitter på samma ställe”. Vad vi kan 

uppmärksamma utifrån vår litteraturstudie är att ingen av teorierna poängterat detta 

faktum, något som kan tyda på att det finns en vetenskaplig lucka. Det kan också tyda 

på att studierna vi granskat haft ett annat fokus men vi anser detta vara 

uppseendeväckande och högst beaktningsvärt eftersom vår studie pekar på att denna 

skillnad är den huvudsakliga avvikelsen från traditionellt ledarskap. Vad vi dock bör 

poängtera är att tydliga strukturer inte har någon direkt koppling till motivation även om 

det förstås är av vikt att en projektledare har “läget under kontroll” för att kunna utföra 

ett tillfredställande ledarskap. 
 
Vår studie tyder vidare på att mängden finansiell kompensation som finns att tillgå i 

projekt är låg till måttlig. Dwivedula & Bredillet (2010, s. 162) menar att en rimlig 

ersättning är väsentligt för en projektmedlems motivation. Icke finansiell kompensation 

kan beskrivas som feedback och har sedermera visat sig vara minst lika viktig. Vi 

kommer av den anledningen gå närmare in på ämnet nedan. 

 

6.6 Feedback 
Att det är projektledarens uppgift ge feedback och uppmuntra projektmedlemmarna är 

flertalat forskare är överens om, bland annat Sadri & Bowen (2011), Macheridis (2009, 

s. 66) och Turner & Müller (2005, s. 56). Dock leder den virtuella miljön till vissa 

svårigheter med detta vilket dels uppmärksammats av Bordia (1997, s. 113) men även 

av våra respondenter. 
 
Bordia (1997, s. 113) har kommit fram till att vid elektronisk kommunikation förloras 

signaler från den sociala kontexten. Studien visar att nästan alla respondenterna, sex av 

sju stycken, upplever att det är lättare att ge feedback vid de tillfällen projektledaren 

träffar sina projektmedlemmar fysiskt och kan se dem i ögonen. Att det direkt skulle 

kunna kopplas till att signaler från social kontexten går förlorade är dock ett faktum som 

endast ett fåtal projektledare uppmärksammat. De har påpekat att i virtuell 

kommunikation finns endast ett begränsat känsloinnehåll och att viktiga nyanser kan 

försummas. Detta går helt i linje med vad Johansson et al. (1999, s. 89) säger om att 

tekniken begränsar kommunikationen på grund av att alla kommunikationssignaler som 

finns vid ett fysiskt möte inte går att överföras till ett virtuellt möte. Vi tycker det är 

förvånansvärt att inte fler respondenter i studien uppmärksammat något kring detta 

eftersom det är en viktig aspekt kring virtuell kommunikation och en begränsning i 

möjligheterna att ge feedback. Det som framkommit i studien kopplat till detta ämne 
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fokuserar till största del på att kommunikationen i virtuella team blir mer komplicerat 

och kräver tydliga strukturer. Eftersom majoriteten anser att feedback är komplicerat när 

det sker i en virtuell miljö kan man tänka sig att det även är nödvändigt med strukturer 

för hur detta bör ske. Att ta i beaktning gällande de skiljaktigheter som finns mellan 

forskningen och vår studie är dels att Bordia (1997) och Johansson et al.’s (1999) 

studier är att de genomfördes för ett tiotal år sedan, samt att de mest troligt genomfördes 

i en annan kontext än just projektorganisationer i Sverige. I mitten av nittiotalet var den 

teknologiska situationen helt annorlunda. Det datalandskap som finns i dagens samhälle 

kan inte jämföras med det som fanns tillgängligt vid den tiden, denna utveckling har 

skett explosionsartat. Vi hävdar dock att Bordia (1997) och Johnsson et al. (1999) 

bidragit med insiktsfull vetskap som är användbar än idag eftersom virtuell 

kommunikation är och förblir annorlunda jämfört med den som sker fysiskt.  
 
Om det faktum att respondenterna i studien föredrar att ge feedback vid fysiska träffa är 

negativt eller positivt för gruppen anser vi beror på hur ofta de träffas, hur feedback ges 

vid fysiska träffar och på vilket sätt de ger feedback virtuellt. Virtuell feedback kan med 

all sannolikhet vara tillfredsställande, men förslagsvis även bristfällig beroende på 

vilken slags relation som finns mellan ledaren och medlemmarna samt hur väl ledaren 

uttrycker sig i skrift. Johansson et al. (1999, s. 85) menar att det finns skillnad i hur 

människor tolkar och uttrycker sig olika i skrift vilket kan ha betydande inverkan på 

feedback i en virtuell miljö. En av våra respondenter menade exempelvis att virtuell 

feedback var av fördel, eftersom hon upplevde det mer konkret och något som 

projektmedlemmarna kunde gå tillbaka till. Vi får därmed anta att flera faktorer och 

omständigheter har inverkan på vilken typ av feedback som är att föredra. Det kan 

tillika finnas skillnader mellan vad olika projektledare förespråkar och kan därför anses 

svårt att dra någon egentligen slutsats annat än att feedback är av betydelse. 
 
Majoriteten av respondenterna i studien lyfter dock fram vikten av att uppmärksamma 

framgångarna i projektet. Positiv feedback och uppmuntran blev tydligt förespråkat i vår 

studie. Detta eftersom positiv feedback anses, enligt vår studies respondenter, främja 

motivation i högre utsträckning än negativ feedback. Maslow’s fjärde steg framhäver att 

människor har ett behov av att känna uppskattning och erkännande från andra (Sadri & 

Bowen, 2011, s. 47) vilket tyder på att denna handling är betydelsefull för 

gruppmedlemmarnas motivation.  
 
Erika angav i vår studie att: “feedback blir enklare om man kan relatera till målen”. En 

viktig aspekt för projektmedlemmars motivation sägs av Dwivedula & Bredillet (2010, 

s. 162) just vara mål och målfokusering, detta går vi närmare in på under nästa avsnitt.  

 

6.7 Mål 
Forskare är överens om att projektmedlemmarna måste vara delaktiga i målplanering för 

att möjliggöra motivation. Dwivedula & Bredillet (2010, s. 161) och Wenell (2009, s. 

174) är några utav dem som kommit fram till detta. Deras synpunkter stämmer vidare, 

till stor del överens, med vår studies resultat. Dwivedula & Bredillet (2010) säger att 

motivationen hos projektmedlemmar ökar om det finns en gemensam bild av vad som 

ska uppnås i ett projekt. Detta harmoniserar med vad vi kommit fram till i vår studie 

som visar att det är av stor betydelse att alla i gruppen får vara delaktiga i besluten. 

Studien visar att eftersom medlemmarna gör jobbet ute på fältet och det är dem som har 
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koppling till samhället och verkligheten, är det mycket viktigt att dem var får vara med 

och påverka i beslut och målplanering.  
 

Dwivedula & Bredillet (2010, s. 161) anger vidare att om gruppen har tydliga mål som 

accepteras av alla kommer det att leda till en positiv påverkan på motivationen och 

således prestationerna. Detta verkar inte vara ett problem i de projektgrupper som vi fått 

inblick i eftersom vår studie tyder på att en gemensam plangeringsfas är viktigt. 

Beatrice säger till exempel att det mest väsentliga i ledarskapet är att kunden och 

projektmedlemmarna är överens om målet. Vilket hon vidare menar endast kan uppnås 

genom att projektgruppen till stor del får vara delaktiga i planeringen. 
 
I vår studie uppmärksammas även att det ibland är omöjligt för projektmedlemmarna att 

delta i själva målplanering, eftersom de ofta är satta i förväg, något som enligt 

Tonnquist (2008, s. 17) är vanligt. Vidare menar Wenell (2009, s. 174) att målen bör 

vara förankrade och accepterade av medlemmarna eftersom det påstås bidra till 

framgång i projektarbetet. Att mål är satta i förväg kan innebära att de blir svårare för 

projektmedlemmarna att knyta an till dessa. Vi kan vidare koppla samman detta med 

vad Dwivedula och Bredillet (2010, s. 161) anger, att delaktighet i beslutstagande samt 

utformning av arbetsuppgifter kan leda till ökad motivation. Genom att projektledare 

låter sina medlemmar vara delaktiga i hur arbetet mot det slutgiltiga målet ska gå 

tillväga kan således främja deras möjlighet att förankra till målet samt bidra till 

vederbörandes motivation. Vi kan därför anta att en grad hög motivation kan uppnås 

även om målen redan är satta, men att det mest optimala är om medlemmarna ges 

möjlighet att vara delaktiga fullt ut. 
 
Efter att studiens kategorier analyserats kommer vi lyfta dessa analytiska fynd 

ytterligare ett steg genom att först sammanfatta det mest väsentliga samt dra slutsatser 

kring vår studies teoretiska och praktiska bidrag. 
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7. Slutsats 
 

______________________________________________________________________ 
 

 detta kapitel presenteras de fynd vi gjort och de slutsatser vi kunnat dra under 

studiens gång. Med avsikt att påminna läsaren vill vi än en gång poängtera att denna 

studie grundar sig på ett hermeneutiskt (tolkningsbaserat) synsätt, varför det blir 

relevant att komma ihåg att de resultat som framställs är dels beroende av kontexten 

men också av vår tolkning. Resultatet kan således inte generaliseras utan bör istället 

ses som riktlinjer för projektorganisationer samt inspiration inför framtida forskning. Vi 

kommer inledningsvis ge en kort återblick genom att bland annat lyfta fram det syfte 

samt forskningsfråga som introducerades i kapitel 1. Sedan kommer vi att presentera 

den teori som vi funnit stämmer överrens med vår studie men även tydliggöra de 

meningsskiljaktigheter som förekommit. Därefter följer vårt praktiska bidrag som 

innefattar ett par kompletterande rekommendationer som syftar till att främja 

projektledares förmåga att motivera sina projektmedlemmar. Kapitlet avslutas med 

våra rekommendationer för framtida forskning. 
______________________________________________________________________ 
 

7.1 En kort återblick 

Syftet med denna studie var att utöka den befintliga forskningen som finns inom 

projektledarskap i virtuella gruppsammansättningar. Vi har av den anledningen 

fokuserat på hur projektledare arbetar på distans för att motivera sina 

projektmedlemmar och hur förutsättningarna för att motivera på distans ser ut. Vi har 

även studerat vilken inverkan faktorer såsom sociala relationer, kommunikation och 

ledarskapsstil har på motivationen. För att bemöta vårt syfte samt besvara vår 

forskningsfråga: “Hur upplever projektledare att deras möjlighet att motivera påverkas 

av geografisk distans mellan projektledare och medlemmar?” har vi valt att intervjua 

sju stycken projektledare. På så vis har vi kunnat studera hur de arbetar på distans för att 

motivera sina projektmedlemmar. Denna information har sedan jämförts med befintliga 

teorier som behandlar projekt, projektledning, motivation rent generellt, motivation i 

projekt och motivationsprocesser i virtuella team. 
 
I denna studie har vi identifierat ett antal kategorier som vi anser berör faktorer som har 

betydande roll för motivationen i projekt. Dessa kategorier bygger på den teoretiska 

referensram som vi tidigare sammanställt. Utifrån dessa teman har vi sedan inhämtat 

våra empiriska fynd för att i analysen kombinera dessa med teori. I analysen har vi 

sedan fört resonemang som bidragit till de slutsatser som nedan presenteras.  
 

7.2 Förenliga ståndpunkter 

Vår studie tyder i mångt och mycket på att de faktorer som projektledare anser vara 

allra mest väsentliga när det gäller motivation går i linje med utgångspunkterna i vår 

teoretiska referensram. Vi har bland annat kunnat styrka att i projekt som bygger på 

virtuell kommunikation är det av stor vikt att gruppen träffas fysiskt i ett inledande 

skede (Sarker et al., 2001, s. 50; Wenell, 2009, s. 174). Detta med anledning av att 

gruppen ska få möjlighet skapa en relation till varandra, för att skapa en gemensam bild 

I 
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över projektet samt för att fastställa målet för projektet och se till att det är förankrat hos 

alla medlemmar. 

 
Vi har vidare utifrån vår analys kunnat konstatera att vår studie stämmer överrens med 

vår teoretiska referensram angående betydelsen av att en projektledare innehar ett 

delegerande ledarskap (Macheridis, 2009, s. 67; Tonnquist, 2008, s. 77; Wenell, 2009, s. 

176). Det är viktigt för motivationen, arbetsgången och resultatet att medlemmarna får 

ta eget ansvar. Genom att ledaren är medveten om medlemmarnas kompetenser och ser 

till att alla får agera utefter deras prestationsförmåga visar projektledaren även hänsyn 

till sina medlemmar, vilket bidrar till ökad motivation. Det finns också en enlighet 

mellan vår studie och teorin vad gäller upprätthållandet av motivationen. Projektledare 

bör alltid fokusera på sina projektmedlemmar och deras prestationer. Om ledaren lyfter 

fram sina egna bedrifter och framställer sig själv som stjärnan kommer medlemmarnas 

motivation påverkas negativt. Det har även framkommit att motivation främjas av att 

ledaren ger positiv feedback och uppmuntrar medarbetarna. 
 
Vår studie har även bekräftat teorin om att det är till fördel för motivationen och 

resultatet i projektet om projektledaren använder sig utav ett situationsanpassat 

ledarskap (Robey et al., 2000, s. 27; Tonnquist, 2008, s. 223). Om ledaren anpassar sitt 

ledarskap utifrån vilka behov som finns i gruppen kommer det vara gynnsamt för 

projektet. Till exempel kan projektets fas och gruppens utveckling vara faktorer som 

ledaren behöver ta i beaktning. 
 

7.3 Teoretiska tillskott 
Vår studie har visat att relationerna i virtuella projekt ofta missgynnas på grund av att 

främsta fokus ligger på arbetsrelaterade aspekter medan det sociala samspelet i gruppen 

ofta kommer i andra hand. Med utgångspunkt i vår teoretiska referensram har vi lagt 

märke till att endast Chidambaram & Boström (1993, s. 451) uppmärksammat detta, 

vilket vi anser som beaktningsvärt. Ett väl fungerande samspel mellan 

gruppmedlemmarna har en stor inverkan på möjligheten att uppnå ett gott resultat 

(Cohen & Bailey, 1997, s. 256; Robey et al., 2000, s. 26). Ett större fokus bör således 

ligga på förbättring av relationer i virtuella grupper med syfte att skapa en bättre balans 

mellan arbete och socialt samspel.  
 
Gruppens sammanhållning har vidare visat sig vara av stor betydelse i vår studie. 

Majoriteten av respondenterna var överens om att det är fördelaktigt för gruppens 

sammanhållning att fysiskt träffas regelbundet, även under projektets gång. Saunders 

(2000, s. 48) var den enda forskare som bekräftat denna ståndpunkt. Övriga forskare har 

framförallt betonat vikten av att träffas fysiskt i projektens inledande skede (Sarker et al., 

2001, s. 50; Wenell, 2009, s. 9). Eftersom virtuella grupper tenderar att ha svagare 

relationer i jämförelse med traditionella grupper (Burke & Chidambaram, 1996, s. 99) 

har vi genom vår studie dragit slutsatsen att fysiska träffar är av högsta relevans 

eftersom att de tenderar att påverka relationerna och samarbetet positivt. 
 
Projekt befinner sig ofta på sidan av medlemmarnas ordinarie organisation vilket 

medför att projektledarna inte har samma sorts auktoritet i sitt ledarskap. Detta faktum 

är något som dels vår studie pekat på men även forskare såsom Macheridis (2009, s. 72) 

och Tonnquist (2008, sid. 11) har angivit detta. Resonemanget som fördes i vår analys 

har frambringat en frågeställning huruvida projektledare använder sig utav ett 
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delegerande ledarskap, där de väljer fördela ansvar och uppmuntra medlemmarna, som 

en följd av bristande auktoritet. Att delegera ansvar och uppmuntra medlemmar kan 

dock antas vara en naturlig del av ledarskapet (Macheridis, 2009, s. 67; Tonnquist, 2008, 

s. 77; Wenell, 2009, s. 176) varför vi inte anser oss inneha grund nog att gå dra en 

egentlig slutsats. 
 
Utifrån vår teoretiska referensram kan vi inte klargöra om det är viktigt eller ej att 

projektledaren innehar kompetens inom projektets ämnesområde. Utifrån vår studie har 

vi emellertid kunnat fastställa att detta anses vara en meningsfull kunskap hos 

projektledare. Vi menar därför att kompetens inom ämnesområdet kan främja 

projektmedlemmarnas tillit till projektledaren, vilket i sin tur också främjar 

motivationen (Geister et al., 2006, s. 461). Ämneskompetens kan dock ses som något 

utav en självklarhet och kan vara anledningen till varför ingen forskare nämnt just detta. 

Det är sannolikt att personer som utnämns till projektledare ofta är aktiva inom sin 

bransch. 
 
Eftersom projekt idag är ett välanvänt arbetssätt har vår studie visat att det Cohen & 

Bailey (1997, s. 264) kom fram till, att kännedom om arbetsprocessen är en viktig 

utgångspunkt vid sammansättning av gruppen, inte är av samma relevans idag som 1997. 

De projektledare vi mött verkar i en miljö med väl utvecklade arbetsprocesser, av den 

anledningen upplevs de därför anta att allt fungerar som de ska. Därmed pekar vår 

studie på att just arbetsprocesskännedom är relevant men något som idag faller sig 

naturligt och inte behöver läggas fokus på. Denna slutsats bör dock hanteras med en viss 

försiktighet. Vår studie berör projektledare som till huvudsak arbetar med 

intraorganisatoriska projekt. Om dessa aktörer istället skulle påbörja ett 

interorganitoriskt samarbete, där företagen baserar sig arbete på olika arbetsprocesser, 

finns det skäl att tro att arbetsprocessen återigen skulle få ett mer centralt inslag.  

 
Powell et al. (2004, s. 9) angav att det är av vikt att utbilda sina projektmedlemmar i hur 

de ska använda olika kommunikationsredskap. Vår studie tyder däremot på att detta inte 

är heller är lika aktuellt idag, vilket dels kan bero på att den tekniska utveckling som 

skett är enorm men också för att responsen på den är betydlig. Mycket pekar på att 

datorer och annan teknisk utrustning är en naturlig del av gemene mans vardag, varför 

det blir lätt att ta för givet att utbildning inom området inte är nödvändigt. 
 
Johansson et al. (1999, s. 89) och Bordia (1997, s. 113) anger att betydelsefulla signaler 

förloras vid virtuell kommunikation. Detta går även i linje med vad som nämnts i vår 

studie. Dessa källor kan dock idag ses som något åldersstigna varför vi ifrågasatt om 

deras fynd fortfarande är av samma relevans. Teknikutvecklingen som skett det senaste 

decenniet har gjort att det idag finns en större mängd kommunikationsverktyg. Dessa 

verktyg har sedermera främjat möjligheterna att kommunicera men vi vill ändock 

poängtera att både feedback och kommunikation är och förblir annorlunda på geografisk 

distans, varför detta är viktigt att fortsatt ta i beaktning. 
 
Vidare har vi utifrån vår studie kunnat uppmärksamma att projektledarna anser att ett 

ledarskap på distans kräver tydligare struktur och ordning än ett traditionellt ledarskap. 

Detta på grund av att det inte finns någon möjlighet att föra en vardaglig 

kommunikation och på så sätt kontroll över situationen. Vi saknar dock resonemang 
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kring detta i vår teoretiska referensram, varför vi anser att denna vetskap blir än mer 

relevant att fortsatt lyfta fram.  
 
Eftersom virtuella projekt leder till att personerna kan fortsätta bo på samma ort som sin 

eventuella familj och på ett enklare sätt kombinera sitt sociala liv med arbetslivet har vi 

i vår analys resonerat kring vilken påverkan detta får på personens motivation. Vi menar 

att det kan verka främjande för individers individuella motivation om denne exempelvis 

erbjuds att jobba hemifrån. Maslow (1943) behovstrappa innefattar både arbets- och 

privata aspekter, varför vi drar slutsatsen att ett virtuellt samarbete kan främja 

motivationen i sig och så också projektledarens möjlighet att motivera. 
 

7.4 Praktiska tillskott 
Ett av studiens syfte var även att möjliggöra ett framställande av praktiska 

rekommendationer riktade till projektledare i virtuella team. Detta för att bidra till deras 

fortsatta arbete med att motivera sina projektmedlemmar. Dessa rekommendationer är 

framtagna efter att vi i vår studie jämfört teoretiska utgångspunkter med 

respondenteranas svar. Rekommendationerna kommer således endast innefatta de delar 

som vi anser att just dessa projektledare missat. 

 

 Vår studie visade att respondenterna är medvetna om att det bästa vid 

sammansättning av gruppen är om de kombinerar den kompetens som är 

nödvändig i projektet med hur personerna fungerar tillsammans socialt. Detta är 

något som sällan uppfylls i slutändan. Med anledning av att flertalet forskare, 

såsom Cohen & Bailey (1997, s. 256) och Burke & Chidambaram (1996, s. 99) 

kommit fram till att det är relevant för gruppens sammanhållning och således 

gruppens resultat anser vi att fler projektledare bör göra sitt bästa för att få detta 

att fungera även i praktiken. Vi anser av den anledningen att det vore 

fördelaktigt för gruppen om ledarna i den mån det är möjligt lägger fokus på mer 

än kompetens. 

 

 Forskningen framhäver att relationerna i virtuella grupper blir svagare på grund 

av bristen på det sociala samspelet (Burke & Chidambaram, 1996, s. 99). Vår 

studie har visat att projektledarna anser det viktigt med regelbundna fysiska 

träffar, med anledning av att tillsammans föra resonemang och fatta beslut som 

påverkar större delar av gruppen. Detta är i enlighet med vad som ovan nämns 

fördelaktigt. Vi har dock uppmärksammat ett bristande fokus på relationer och 

sammanhållning, varför vi med grund i vår teoretiska referensram skulle vilja 

uppmana projektledarna att även organisera och lägga vikt på relationsskapande 

aktiviteter vid de fysiska träffarna. Vi anser att detta kommer leda djupare 

relationer vilket i sin tur bidrar till en högre grad motivation och således också 

bättre resultat.  

 

 Att feedback är av stor vikt är något som hävdas både i vår studie och vår 

teoretiska referensram. Majoriteten av våra respondenter har vidare angivit att de 

föredrar att ge feedback när gruppen träffas fysiskt. Vi vill dock än en gång 

uppmärksamma vikten av att uppmuntra och ge feedback kontinuerligt, eftersom 

det är bidragande faktor till motivation (Sadri & Bowen, 2011, s. 47). Bordia 

(1997, s. 113) anger att vid elektronisk kommunikation kan signaler från den 

sociala kontexten gå förlorade, något som majoriteten av respondenter inte 
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uppmärksammat. Med ovanstående anledning blir vår slutgiltiga 

rekommendation att det är av vikt att uppmuntra och ge feedback kontinuerligt, 

således bör den även ske virtuellt. Dock bör det ske med vetskapen om att 

elektronisk kommunikation kan tolkas olika utifrån människors preferenser, 

varför det också kan vara nödvändigt att framföra denna med extra utförlighet.  

 

7.5 Framtida forskning 

Efter att genomfört denna studie vill vi avslutningsvis framföra förslag på framtida 

forskning med anledning av att de begränsningar vi haft i denna studie bidragit till att 

det funnits delar som vi inte haft möjlighet att studera mer djupgående. Vår studie är 

först och främst grundad på virtuella team som verkar inom Sveriges gränser, av denna 

anledning vill vi uppmana till fortsatt forskning dels i andra länder men även 

jämförande studier mellan dessa. Eftersom Sverige anses vara ett land med ett högt antal 

välutbildade personer men också som ett land som i stor utsträckning följt med i den 

teknologiska utvecklingen anser vi att det kan vara av intresse att jämföra virtuella team 

i andra länder. Vi menar vidare att en jämförelse mellan olika länder skulle kunna bidra 

med ett flertal intressanta aspekter såsom kulturella och språkmässiga utmaningar. Med 

dessa förutsättningar har vi anledning att misstänka att kommunikation och samarbete 

blir alltmer svårmanövrerat. Vår studie bygger vidare på ett projektledarperspektiv, 

varför vi anser att det skulle vara intressant att genomföra studier ur 

projektmedlemmarnas perspektiv, men även här en jämförande studie dessa emellan.  
Intressant vore också att koncentrera forskning på särskilda branscher för att kunna se 

om det fanns väsentliga skillnader mellan dessa. 
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8. Studiens sanningskriterier 

 
______________________________________________________________________ 
 

ålet med denna studie har inte varit finna en absolut sanning, utan utgår från 

våra intervjuade respondenters subjektiva verklighet. Vid kvalitativ forskning, 

som vi alltså använt oss utav i denna studie, kontrolleras forskarna Guba och Lincolns 

sanningskriterier trovärdighet och äkthet för att för att bedöma kvaliteten i 

undersökningen. Trovärdighet är i sin tur uppdelat i fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005, s. 

306) Patel & Davidson (2003) menar att det finns en relation mellan tillförlitlighet och 

giltighet: för att uppnå en hög tillförlitlighet i empiriinsamlingen måste metoden ha en 

stor giltighet. Därför har vi försökt uppnå en hög nivå på alla kategorier. Detta avsnitt 

kommer följaktligen inledas med en diskussion angående studiens trovärdighet, dess 

med överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att stryka och bekräfta för att sedan avslutas 

med äkthet. 
______________________________________________________________________ 
 

8.1 Trovärdighet 
Av trovärdighetens fyra delkriterier börjar vi med att granska tillförligheten. 

Tillförlitlighet handlar om hur pass trovärdig läsaren uppfattar forskarens analys 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Denscombe (2009, s. 424) anger att forskaren behöver 

kunna visa på att empirin har stöd i något som är väsentligt, tillförlitlig, sant och reellt. 

Fördelen med att vi använt oss av intervjuer är att vi till viss del kunnat kontrollera 

trovärdigheten samtidigt som vi samlat in data. Tillförlitligheten ökar även genom att vi 

utgått från teorin när vi skapat intervjuguiden. 
 
Vi har ökat tillförlitligheten i vår studie genom att bland annat sända den 

transkriberande intervjun samt även delar av analysen till respondenterna. Detta har gett 

dem en möjlighet att läsa igenom och kontrollera att vi uppfattat dem på rätt sätt. Enligt 

Bryman & Bell (2005, s. 307) är denna “deltagar-validering” positiv för tillförlitligheten. 

Vad som dock kan påpekas som en svaghet i vår studie är att två av respondenternas 

bekräftelse uteblivit på grund utav en bristande mängd tid hos dessa. Vid studiens 

färdigställande har dock resultatet skickats till samtliga respondenter. Ljudinspelningar 

och transkriberingar av intervjuer är också sparade.  
 
Överförbarhet innefattar hur väl studiens resultat kan överföras till en annan miljö eller 

kontext (Bryman & Bell, 2005, s. 307). I denna studie har den sociala verkligheten hos 

endast sju stycken företag studerats. I och med detta anser vi att våra resultat inte har 

tillräcklig bredd för att kunna generaliseras för alla virtuella projekt. Vi menar dock att 

många av de slutsatser som dragits med stor sannolikhet ger en någorlunda rättvis bild 

över hur situationer kan se ut i projekt på distans. Detta är sedermera varför vill ange att 

resultatet kan vara överförbart på så sätt att projektledare som leder virtuella grupper 

kan ta med sig vissa lärdomar från studiens resultat. 
 
Pålitlighet - För att uppnå hög detta ska det vara möjligt att använda samma 

mätinstrument på olika, oberoende av varandra, studier och uppnå snarlika resultat. 

(Jacobsen, 2002, s. 264-265) För att öka pålitligheten i vår undersökning har vi till 

M 
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exempel gått igenom litteraturen noggrant. Att vi genomfört en förstudie av 

intervjuguiden ökar även det reliabiliteten eftersom det bidrar till att intervjuguiden 

enbart består av väl genomtänkta och tydliga frågor. Att vi spelat in alla intervjuer gör 

att ingen misstolkning kan uppstå och enligt Patel & Davidsson (2003) ökar även detta 

pålitligheten. 
 
Vårt material har under arbetets gång blivit ur ett granskat synsätt kontrollerat av andra 

forskare. De har framför allt kontrollerat de begynnande faserna i forskningsprocessen, 

som innefattar problemformulering, urval, intervjumall och teorier. Denna granskning 

innebär att pålitligheten i studien ökar ytterligare. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) 
 
Styrka och Bekräfta - Trovärdighet ökar om forskaren kan styrka att de inte medvetet 

låtit personliga värderingar påverka studien (Bryman & Bell, 2005, s. 307-308). Genom 

att skriva om vår förförståelse har läsaren blivit informerad om vilka influenser som kan 

finnas. Men detta har även gjort oss själva medvetna om dessa risker, vilket gjort att 

påverkan av dem lättare kan undvikas. Vi har därför inte medvetet försökt påverka 

studien.  
 

8.2 Äkthet 
Äktheten är uppdelad i två kriterier. För det första kan äktheten i studien bedömas 

genom att se om forskaren skapat en rättvis bild av den grupp som studerats. (Bryman 

& Bell, 2005, s. 308-309) Vi anser att vi till stor del gett en rättvis bild av 

respondenterna och den grupp som de representerar, projektledare. Eftersom 

respondenterna kunnat läsa igenom materialet anser vi att det förstärker att vår studie är 

objektiv och ärlig. 

  

Äkthet handlar även om forskaren har autenticitet, vilket innebär om denne skapar en 

större förståelse hos respondenterna gällande deras sociala situation. (Bryman & Bell, 

2005, s. 309) Vår förhoppning är att vår studie till stor del påverkar uppfattningen av 

respondenternas situation. Respondenternas deltagande i vår studie tror vi kan leda till 

att nya tankeprocesser startats. Genom att läsa igenom det färdiga materialet och 

därmed ta del av varandras verkligheter ökar det deras uppfattning om hur andra 

organisationer arbetar. Syftet med vår uppsats är att öka insikten hos projektledare vad 

gäller projektledning på distans och vår förhoppning är att studien kan bidra med 

inspiration att genomföra förbättringar, både för deltagarna i vår studie, men även till 

andra projektledare. 
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BILAGA 1 - Mejl till intervjupersonerna 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar vid Handelshögskolan på Umeå Universitet. 
Vi håller i dagsläget på med vårt examensarbete som vi har valt att inrikta mot 

projektledning.  
 
Efter att vi har läst in oss på hur en projektledare bör och kan agera vad gäller att 

motivera sina medlemmar på distans skulle vi vilja genomföra intervjuer med 

projektledare som har geografisk distans till sina anställda, för att se hur teorin stämmer 

överens med verkligheten. Syftet med vår undersökning är att försöka bidra till en 

utökning av den befintliga forskningen inom projektstyrning på distans. Vi vill även 

skapa en större förståelse för vad som motiverar medarbetare att medverka i projekt och 

att sedan göra sitt bästa för att nå målet för projektet. Detta vill vi göra genom att bland 

annat kolla på: 

 Vilka motionsfaktorer finns i projekt som sker på distans? 

 Vilka hinder för att uppnå hög motivation finns? 

 Vilken typ av ledarskap passar bäst för denna typ av projektstyrning? 

För att komma i kontakt med organisationer som passar vår studie skulle vi vilja veta 

om det finns möjlighet att intervjua någon person med ledaransvar för projekt? Vi 

undrar även om denna person har anställda under sig som är utspridda med en 

geografisk distans? Dessutom undrar vi hur ofta ledaren träffar dessa anställda och har 

fysiska möten? 

 
Beroende på hur ni besvarar frågorna ovan kommer vi se över hur ni matchar vår studie 

och sedan återkomma till er så snart som möjligt. Vår plan är att intervjuerna kommer 

att ske under vecka 13-14, men detta är givetvis något vi är villiga att anpassa efter Ert 

schema. Intervjuerna beräknas ta cirka 45min.  
 
Vi är väldigt tacksamma om Ni vill ställa upp! 
/Emma Sjölund & Fannie Mikaelsson 
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BILAGA 2 - Intervjuguide 
 

INLEDNING 
Berätta lite om dig själv och företaget 

- Hur länge har du arbetat på företaget 
- Vilken befattning har du? - Vilken position har du i företaget? 
- Beskriv ditt arbete i projektet - på vilket sätt arbetar ni i projekt på distans? 

Hur blev du utvald att vara ledare i projektet? - Var det valfritt? 
- Har du någon utbildning inom ledarskap? 
- Har du några tidigare erfarenheter från ledarskapsarbete? 

 
SKAPA GRUPPEN 
Hur tänker ni när ni skapar projektgrupper och väljer medlemmar? -utifrån kunskap? - 

utifrån personlighet? 
 
KOMMUNIKATION 
Hur kan kommunikationen se ut i en grupp som är geografiskt utspridd? 

- Använder ni något sorts verktyg? På vilket sätt används dem? 
Hur ofta har ni fysiska möten? Varför? 
Hur fattas beslut som påverkar hela projektgruppen? 
 
RELATIONER 
På vilket sätt lär du känna dina medarbetare när de är geografiskt utspridda? 
Hur skapar man en social relation? 
 
På vilket sätt kan du påverka samarbetet i gruppen på distans? 
Hur gör du för att lösa konflikter på distans? 

- Finns det några konflikter som du tycker är svåra att lösa på distans? 
Hur kan du som ledare visa engagemang och entusiasm på distans? 
 
LEDARSKAP 
Vad innebär rollen som projektledare för dig? 

- Vad är det bästa och det sämsta med att vara projektledare? 
Nämn några egenskaper som du tycker är bra att ha som ledare. 
 
Under projektets gång, var tycker du att ditt ledarskap är viktigast för medlemmarna? 
 
MÅLPLANERING 
Hur brukar ni lägga upp arbetet inför ett projekt? 

- Tar du hjälp av de anställda vid planeringen? 
- Hur sätts målen upp? 
- Kan de anställda påverka? 
- Är det viktigt att projektets mål överensstämmer med medlemmarnas mål? 
- Hur gör du för att de ska sträva mot målen? 

 
LEDA TRADITIONELLT / DISTANS 
Är det någon skillnad mellan att leda “normalt” och på distans? 

- Vilka möjligheter/svårigheter ser du i att leda på distans? 
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Hur fungerar det att ge feedback på distans? 

- Om du märker att dina anställda behöver stöd och peppning för att öka 

prestationen, hur gör du då? 
 
MOTIVATION 
Kan din arbetsinsats skilja sig från projekt till projekt? 
Varför tycker du att det är motiverande att vara med (leda) projekt? 
Hur arbetar du för att motivera de anställda? 

-Hur ser du på belöning i form av pengar eller positiv respons? Vad tycker du att 

man ska använda sig utav? Varför? 
Hur gör du för att visa individuell hänsyn till dina anställda och deras individuella 

behov? 
Hur får du de anställda att prestera sitt bästa utifrån deras förmågor? 
 

 Finns det något du vill lägga till? 
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