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a case study to find out how ÅF make use
of virtual teams. With this in regard, the
statement of issues for this bachelor
thesis were the following: is the case
study for this project affected by being
geographically dispersed and how can the
eventually negative consequences be fixed
and improved, and how are the common
virtual team pit falls and challenges
handled and how can this make use in
future projects?
To answer these questions the decision was
made to conduct a literature study,
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areas they can improve is first and far
most the meeting arrangements, where they
are recommended to focus on effectiveness,
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conferencing. One of the approaches they
can make use of in future projects are the
kick off meeting, where they should focus
on really make sure that every team member
is aware of the projects goals, their own
involvement and the scope of their
assignment.
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Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av ÅF Infrastructure i Borlänge. ÅF är
ett ingenjörs- och konsultbolag med en bred variation av expertis i många olika
områden. Denna expertis är geografiskt utspridd på flera olika orter inom Sverige och
världen, där vissa kontor har mer eller mindre expertis inom olika områden. För att
kringgå avsaknad eller tillgång av en viss expertis i uppdragen åt olika kunder använder
man sig av virtuella team i sina projekt. Just användningen av virtuella team är vad
detta examensarbete kretsar kring, där uppgiften var att analysera ett aktuellt projekt,
kallat Processutvecklingsprojektet.
Målet med projektet var att undersöka om projektverksamheten påverkas av den
geografiska spridningen, samt ta fram rekommendationer på hur man kan effektivisera
arbetsprocessen. Detta arbete utgick ifrån två stycken frågeställningar; påverkas
Processutvecklingsprojektet av att projektmedlemmarna är utspridda geografiskt och
hur kan de eventuellt negativa konsekvenserna åtgärdas och förbättras, samt hur
hanteras de hinder som forskningen påstår kan uppstå vid geografisk spridning och hur
kan man ta lärdom i framtida virtuella projekt? Frågorna försökte besvaras genom att
genomföra en litteraturstudie kring ämnena projekt och virtuella team. Där togs
underlag fram till en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer med
projektmedarbetare samt deltagande observation exklusivt gällande projektmöten och
arbetsmöten.
Slutsatsen av rapporten innehåller rekommendationer på nuvarande hantering av
hinder som uppstår inom virtuella projektteam som man kan ta med sig in i framtida
projekt samt rekommendationer på hur man effektivisera vissa delar av
projektverksamheten. Främst finns förbättringspotential gällande projektmöten, där
man kan arbeta mer med visualisering samt effektivisering. Bland annat
rekommenderas ÅF att ha en tydligare rollfördelning under mötet, samt att till större
mån använda sig av videomöjligheten för att få en mer kontextuell kommunikation.
Nyckelord: Projekt, team, virtuella team, kommunikation, projektmöte,
videokonferens.
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1. Inledning
ÅF Infrastructure AB i Borlänge är en del av ÅF-koncernen, ett multinationellt
konsultbolag med 7500 anställda runt om i världen. ÅF är uppdelat i fyra divisioner där
Infrastructure är en och de övriga är Technology, Industry och International. ÅFs
avdelning i Borlänge erbjuder sina kunder kompetens inom olika transmissionsmedier
som el, vatten och ventilation men också utveckling av nya processer. När de arbetar
med sina projekt händer det att kompetensen på Borlängekontoret inte räcker till eller
finns tillgänglig. Detta grundar sig i att projektledaren skickar en förfrågan till
personalansvarig chef som antingen kan bidra med personal eller inte. Teknologins
framfart har dock gjort det möjligt att använda sig av resurser på andra ÅF-kontor i de
fall när personalen på ett kontor inte räcker till, i ett arbetssätt som brukar kallas
virtuella team. Virtuella team är ett vanligt förekommande arbetssätt inom ÅF och
används främst på grund av de många fördelarna som det bidrar med, som framför allt
är kostnadsmässiga.
För tillfället genomför ÅF ett projekt där de utvecklar en helt ny process och där
projektledaren sitter på kontoret i Borlänge och övriga projektmedlemmarna är
utspridda på följande orter - Borlänge, Karlstad, Sundsvall, Saxdalen, Ludvika och
Ljusdal. Detta projekt, härmed kallat Processutvecklingsprojektet, är vad detta
examensarbete kretsar kring, och studeras utifrån en teoretisk synvinkel för att få en
uppfattning kring hur man arbetar inom virtuella team.
Trots att det inte är ovanligt för ÅF att arbeta i virtuella team, finns det ingen central
syn inom ÅF på hur man borde ändra, eller om man över huvud taget bör ändra
styrningen av projektteamet. Virtuella team är dock något som det finns en del
forskning inom, där flera menar att det finns en skillnad i hur man bör hantera virtuella
team kontra samlokaliserade team (White 2015, Zofi 2011, Lepsinger och DeRosa
2010, Zetterblom, 2015).

1.1 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att se hur man hanterar det aktuella projektet på ÅF,
Processutvecklingsprojektet, där man arbetar i ett virtuellt team. För att göra detta
kommer jag att redogöra för den forskning som finns kring vilka aspekter i ett projekt
som kan påverkas av att man jobbar virtuellt. Utifrån det ska jag redogöra för hur man
som projektledare och projektteam bör hantera virtuella team.
Processutvecklingsprojektet kommer sedan jämföras med aktuell forskning för att se
vilka eventuella konsekvenser som drabbar det virtuella teamet. Sedan kommer
forskningens rekommendationer tas fram för att se hur man eventuellt kan hantera de
olika aspekterna i projektarbetet annorlunda eller bättre.
Målet med detta projekt är att undersöka om Processutvecklingsprojektet påverkas av
att man arbetar i ett virtuellt team. Samt att ta fram rekommendationer på hur ÅF
Infrastructure i Borlänge kan arbeta för att effektivisera arbetsprocessen och hantera
aspekter som påverkas av den geografiska spridningen på ett effektivt sätt.
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1.2. Frågeställning
Påverkas Processutvecklingsprojektet av att projektmedlemmarna är utspridda
geografiskt och hur kan de eventuellt negativa konsekvenserna åtgärdas och
förbättras?
Hur hanteras de hinder som forskningen påstår kan uppstå vid geografisk spridning och
hur kan man ta lärdom i framtida virtuella projekt?

1.3. Avgränsningar
Denna studie kommer endast behandla det projekt, Processutvecklingsprojektet, som
nämns i denna rapport och se på dess påverkan av den geografiska spridningen. Fokus
inom projektet kommer vara den styrningen av den verkställande funktionen inom ÅF.
Detta exkluderar undersökning av förstudien, projektplanering, projektekonomi samt
val av projektmedlemmar. Examensarbetet kommer heller inte behandla detaljerade
beskrivningar av arbetsuppgifter.
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2. Metod
2.1. Vetenskapligt angreppssätt
Det finns olika angreppssätt man kan använda sig av vid vetenskaplig forskning, två av
dessa kallas induktiv och deduktiv metod. Induktiv metod betyder att man utifrån
observationer och resultat går till teori. Man skapar sig en uppfattning kring vilka
teoriområden ett visst ämne handlar om genom observationer i praktiken. Deduktiv
metod handlar om att man går det motsatta hållet, där teorier samlas in utifrån
frågeställning eller problemformulering för att sedan tillämpa dessa vid observationer
och resultat (Bryman och Bell,
2011). I denna studie har en
Observationer/resultat
Teori
blandning av induktiv och
deduktiv metod använts. För att
Figur 1 Induktiv metod
få en allmän syn av teoriområdet
har olika teorier inom området
Teori
Observationer/Resultat
virtuella team identifierats i
början av studien, för att sedan
Figur 2 Deduktiv metod
efter observationerna tolkats
ytterligare en gång med en ny
teoretisk synvinkel. I praktiken blir genomförandet en blandning mellan deduktiv och
induktiv metod, där teori övergår i observationer och resultat som övergår i teori
ytterligare en gång.

2.2. Litteraturstudie
Litteraturstudien, som kan ses som första steget i den deduktiva delen av forskningen
hade syftet att ge en uppfattning gällande den forskning som tidigare har behandlat
ämnet virtuella team. Den teori som ansågs aktuell för detta examensarbete
sammanfattades och sammanställdes i kapitel 4. Sökord som användes var bland andra
geographically dispersed teams, virtual teams, virtuella team, projektledning,
kommunikation, projektledning, teams.
Den utvalda teorin kombinerat med ny teori som togs fram efter observationer och
intervjuer(empiri) jämfördes med empirin och analyserades.

2.3. Fallstudie
ÅF valde att studien skulle fokusera på ett projekt, som i praktiken blev en fallstudie
där just det utvalda projektet låg i fokus. Detta för att se hur just hanteringen av
virtuella team hanteras i det aktuella projektet och ta lärdom från det in i andra
projekt. En fallstudie brukar innebära att man fokuserar på antingen en enda
organisation, en enda plats, en speciell person eller en specifik händelse (Bryman och
Bell, 2011). I detta fall var studien fokuserad på en enda (tillfällig) organisation, vilket
är projektteamet. Fallstudien presenteras vidare i kapitel 5.
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2.4. Empirisk studie
2.4.1. Kvalitativ metod
Kvalitativ metod är en strategi där fokus i forskningen, datainsamlingen och analysen
ligger på ”ord snarare än kvantifiering” (Bryman och Bell, 2011, s 390). Kvalitativ
forskning innebär i praktiken att man går från praktiska observationer till teori, tidigare
benämnt som en induktiv forskningsmetod. Utifrån deltagares uppfattning där man
under forskningsperioden har en närhet till forskningsobjekten eller objektet för att få
en kontextuell förståelse skapas en uppfattning som senare tolkas genom en teoretisk
synvinkel (Bryman och Bell, 2011). I denna studie vill jag få en kontextuell uppfattning
kring forskningsämnet, vilket gör det lämpligt att använda kvalitativa
forskningsverktyg, snarare än kvantitativa. På grund av att arbetet genomförs med en
fallstudie (processutvecklingsprojektet), som har ett ringa antal forskningsobjekt, blir
det ytterligare argument för att använda kvalitativ, snarare än kvantitativ
forskningsmetod.
Arbetet har utförts genom att först samla in teoretisk data genom en litteraturstudie,
samla in data genom observationer och intervjuer på ÅFs kontor i Borlänge för att
sedan analyseras.
2.4.2. Deltagande observation
Deltagande observation innebär att forskaren deltar eller engagerar sig i den grupp
som ska observeras, oftast under en lång tidsperiod. När man arbetar i ett
examensarbete kan det vara lämpligt att använda sig av deltagande observation i form
av mikroetnografi, vilket innebär att tidsperioden är kortvarig och även kan vara på
deltid. Vid etnografi är oftast lämpligt att man har kontinuerligt tillträde till alla delar
av den grupp som observeras, och även ibland deltar i arbetet (Bryman och Bell, 2011).
I detta examensarbete har varken kontinuerligt tillträde till hela gruppen, en längre
tidsperiod eller deltagande i gruppens arbete varit möjlig. Därför har mikroetnografi
tillämpats exklusivt till arbetsmöten och projektmöten som genomförts från ÅFs
kontor i Borlänge.
2.4.3. Intervjuer
Vid kvalitativ forskning vill man, som tidigare nämnt, vill man få en kontextuell
uppfattning kring frågeställningen. Ett verktyg med denna metod är en intervjustudie.
För att få en mer subjektiv syn på arbetsprocessen i projekt snarare än en objektiv kan
det vara att föredra semi-strukturerade intervjuer, som är vanligt inom kvalitativ
forskning. En semi-strukturerad intervju innebär att ett ramverk med frågor och
ämnen tas med(intervjuguide), till intervjun, men de behöver inte vara bestämt vilken
ordning de kommer i eller om alla frågor tas upp under intervjun. Även frågor som
dyker upp under intervjun men inte är med i intervjuguiden kan tas upp under
intervjuns gång (Bryman och Bell, 2011). Efter första intervjun med en av
projektdeltagarna fick strukturen och ordningen på frågorna bearbetas då de tycktes
naturligt falla i en annan ordning vilket medförde oordning i intervjun.
I denna studie valde jag att använda sig av semi-strukturerade intervjuer.
Intervjuguiden som användes bifogas i appendix.
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2.4.4. Urval
Examensarbetets handledare valde ut de personer som han ansåg kunna ge störst
inblick i det virtuella arbetet, och på så sätt behövdes ingen urvalsbedömning göras.
Totalt intervjuades fem personer med en 30-45 minuter lång intervju, en person med
en kortare telefonintervju på samt en person över mail med på grund av svårigheter
att hitta en tid som passade för en längre intervju.

2.5. Genomförande
2.5.1. Pilotintervju
För att gå igenom frågorna i förhand och undersöka huruvida ett intervjuobjekt kan
förstå de på förhand konstruerade frågorna genomfördes en pilotintervju.
Pilotintervjun genomfördes med en oberoende person vars syfte var att ge feedback
på huruvida frågorna är begripliga samt öppna. Inför pilotintervjun var intervjuguiden
relativt bearbetad då den genomfördes tätt inpå de faktiska intervjuerna.
2.5.2. Intervjuerna
Intervjuerna inleddes men en presentation av syftet och målet med examensarbetet
samt lite övergripande gällande vilka ämnen som skulle tas upp under intervjun.
Eftersom syftet med studien inte är grundat i något upplevt problem med arbetet togs
det upp för att skapa en tryggare stämning. Första intervjun medförde att
intervjuguiden fick ändras, då vissa frågor inte kändes relevanta för studiens syfte.
Intervjuerna genomfördes över mestadels över Skype, på grund av den geografiska
spridningen, med ett undantag.
2.5.3. Deltagande observation
Under tre veckor av studien genomfördes rapportskrivning, intervjuer och deltagande
observationen på plats i Borlänge för att få en uppfattning hur arbetet går till när man
arbetar som konsult på ÅF i Virtuella projekt. Vid den deltagande observationen så var
det främst sittningar i projektmöten och arbetsmöten.

2.6. Metodkritik
Eftersom det var bara ett projekt som studerades anser jag att kvalitativ metod var
lämpligaste valet. Dock var det både svårt att få intervjutider på grund av det täta
schemat för projektmedarbetarna och projektledaren, vilket resulterade i intervjuer
med alla deltagare inte kunde genomföras. Att använda semi-strukturerade intervjuer i
ett så pass litet projekt där total anonymisering inte är genomförbar (en person med
insyn i projektet kan räkna ut vem som svarar) kan det hända att en
projektmedarbetare håller tillbaka på eventuell kritik av delar i projektet.
Valet att använda sig av deduktiv och induktiv metod i en kombination kan även
ifrågasättas. Detta examensarbete inleddes med deduktiv metod. Om man inlett med
induktiv metod istället för att i praktiken vid observationer se var problemen kan
uppstå utan att leta efter problem som forskningen påstår kan uppstå kunde det bli en
mer objektiv syn från mig personligen. Men om man hade använt sig av den metoden
hade intervjuerna och observationerna inte kunnat genomföras sporadiskt, vilket de
gjort under detta examensarbete.
5

I och med att den deltagande observationen endast kunde genomföras i Borlänge blir
det ett bortfall på observationer i projektet vilket smalnar det observerade området. I
en framtida studie kan det vara lämpligt att låta den som studerar projektet resa
mellan orterna och hålla intervjuer på plats. Att bara studera ett projekt kan göra att
resultatet blir svårt att relatera till i andra virtuella projekt, vilket kan vara argument
för en större kvantitativ studie på flera virtuella projekt samtidigt.
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3. ÅF
3.1.

Verksamhet

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag, som grundades 1895 i Sverige. I dagsläget är
företaget utspritt i 30 länder med 7500 anställda utspridda i fyra divisioner. Varje
enskild division är i sin tur verksam i tre sektorer, energi, industri och infrastruktur. Det
främsta arbetet ÅF gör är inom konsultverksamhet där de erbjuder expertis inom en
mängd tekniska områden. Det kan handla om allt från processdesign till miljöfrågor.

CEO

Division Industry

CFO

M&A Corporate
development

HR &
Communication

Sustainability

Legal

KAM + Network

Division
Infrastructure

Division
Technology

Division
International

Figur 3 ÅFs organisationskarta (afconsult.com, 2015)

3.2.

Lokal organisation

Som medarbetare på ÅF sker arbetet oftast i projekt. För att tillse att medarbetarna
alltid har ett uppdrag finns en personalansvarig chef för olika sektioner inom den
lokala organisationen. Den personalansvarige chefen har ansvar för medarbetarnas
tidsallokering och avgör om en medarbetare har tid, eller inte har tid, för att delta i
diverse uppdrag.
Uppdragsledaren, eller projektledaren, är den person som har ansvar för att leda de
uppdrag som ÅF får av kunder. För att genomföra projekt behövs oftast egen personal
från ÅF (ibland även extern personal). Innan uppdragsstart kan en projektledare,
genom att antingen använda intranätet eller sitt kontaktnät, söka upp de medarbetare
som projektledaren föredrar arbetar på aktuellt projekt. Projektledaren kan dock inte
helt bestämma vilka som ska delta, utan skickar en förfrågan till personalansvarig chef,
som allokerar den tid som han eller hon känner medarbetaren har.

3.3.

Tidrapportering och uppföljning

De olika divisionerna är de facto egna företag, vilket innebär att varje företag har
samma typ av tidrapportering, men till olika system. Den centrala ekonomiavdelningen
på ÅF har uppsikt över de ekonomiska förutsättningarna för de olika divisionerna. I fall
där två eller flera divisioner är involverade i ett projekt faktureras divisionen med
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projektansvaret av den eller de övriga divisionen/erna på lönekostnader,
resekostnader och dylikt, för att inkomsten från kunden kommer till den ansvariga
divisionen.
Konsulter skriver in den tid han eller hon har avsatt till de uppdrag som han eller hon
arbetar med till sin personalchef. En projektledare som arbetar på samma division kan
få tillgång till tidrapporterna och på så sätt se om tiden avsatt till projektet
överensstämmer med den tid som är överenskommen med personalansvarig chef. En
projektledare som arbetar i en division men har projektmedlemmar från en annan
division kan däremot inte se en tidrapporteringen direkt. Tidrapporteringen visar heller
inte hur pass mycket arbete som är genomfört på ett visst projekt egentligen, vilket
gör att projektledaren utöver tidrapporteringen behöver ha kontinuerlig kontakt med
sina medarbetare för att få en övergripande syn över genomfört arbete.

3.4.

Resepolicy

ÅF har en central resepolicy med en central syn gällande tjänsteresor. Anledningen till
upprättandet av en resepolicy är delvis beroende på miljöskäl, men även
kostnadsmässiga skäl.
”Resekostnader utgör en stor och påverkbar andel av våra kostnader, både i form av
direkta utlägg och av tidsåtgång”
En stor punkt i resepolicyn kallas Är resan nödvändig? där man uppmanas att överväga
distansmöte innan något beslut gällande resa. Mötets arrangör bör även alltid vara
beredd argumentera för den anledning som gör att man inte kan ha ett virtuellt möte.
Tidsmässigt rekommenderas man att möten bör planeras i minst två till tre veckor i
förväg.
Ansvarsmässigt är det den personalansvarige chefen som bör upprätthålla att policyn
efterlevs samt godkänner planerade resor.

3.5.

Projektarbete

3.5.1. Gyllene regler
ÅFs tio gyllene regler är de riktlinjer som projektledare bör följa i sina uppdrag mot
kunder. De behandlar tio steg i projektprocessen och hur man bör agera i de olika
stegen. De första fyra behandlar kalkylering vid upphandlingar, ekonomi, kontrakt med
kund och när/hur man använder en styrgrupp. Alltså de mer administrativa delarna av
ett projekt, de delarna som säkras för att man ska vara säker på att man kan gå i vinst
när man genomför projektet.
Regel fem – sju är de regler som hanterar själva processen när projektet planeras och
genomförs. Där tas det upp bland annat att man bör ha en projektplan med en Work
Breakdown Structure (WBS) och SMARTa(Specificerbara, mätbara, accepterade inom
gruppen, realistiska och tidssatta) mål. De behandlar även att hela projektgruppen ska
vara införstådda i vilka mål som finns, vilket uppdrag vem har samt att man arbetar
gemensamt mot ett gemensamt mål, inte individuellt mot individuella mål.
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Förändringar i projektet ska aldrig genomföras utan att det är nedskrivet från behörig
auktoritet.
Resterande tre regler behandlar ett projekts rapporterande till styrgrupp och kund
samt avslut. Rapporter till intressenter bör genomföras med månadsvisa möten där
fokus ska vara på ekonomiska och kundrelaterade aspekter samt avhandla de
eventuella risker som finns i projektet. Avslutet har riktlinjer kring hur man ska
redovisa ekonomiska utfallet samt hur man ska avsluta samarbetet med
projektgruppen. Där står det skrivet att man bör göra en intern utvärdering senast tre
månader efter genomfört projekt vilket ska finnas som underlag till framtida projekt
och dess genomföranden.
3.5.2. Kommunikationsmedier
ÅF använder sig av Microsoft Offices olika verktyg i sina system. Där finns ett program
som kallas Skype-for-business vilket används som primärt kommunikationsmedia vid
möten. Utöver det finns en frekvent användning av både e-mail och telefonsamtal.
Skype-for-business är ett program som har väldigt många möjligheter och som är
väldigt användbart vid virtuella projektmöten.
Utöver den vanliga samtalsfunktionen finns utökade användningsområden. Man kan
använda Skype-for-business till HD-videokonferenssamtal, konferenssamtal,
powerpointpresentationer, fjärrstyrning av datorn (Remote Desktop Services, RDS) och
fjärrvisning av skärm. En instant-message funktion är även inbyggd som gör det möjligt
att behandla snabba ärenden i applikationen. (Office.com, 2013)
3.5.3. Styrning och uppföljning
Under ett projekts genomförande, beroende på projektets komplexitet, används olika
metoder för att följa upp och styra de aktiviteter som finns i projektet. Det kan vara så
simpelt som att man använder ett Excelark till ett stort Microsoft Projectark där
projektplaneringen är planerad på timnivå. Gemensamt med dessa är att de följer allt
som oftast GANTT-modellen.
3.5.4. Mötesrutiner
Det finns inga centrala mötesrutiner vid projektarbete. Det är oftast projektets
omfattning som bestämmer mötesfrekvensen. Rutinerna kring mötena brukar även
variera från projektledare till projektledare. Även dokumentationen kring möten
varierar.

9

4. Teori
Virtuella team är något som blir mer och mer vanligt på arbetsplatser runt om i
världen. Teknologins framfart, de-centralisering och globalisering kan göra det både
möjligt och nödvändigt att arbeta med virtuella team för att fortsatt vara
konkurrenskraftig (Lepsinger & DeRosa, 2010, Ale Ebrahim et al., 2009, Zofi, 2011).
Virtuella team hade sin grund i IT- och konsultbranschen där det först och främst var
ekonomiska aspekter som var motivatorn (Zetterblom, 2015).
Användningen av virtuella team var däremot ingenting som någon eller några uppfann,
planerade eller var ordentliga föregångare inom. Evolutionen från samlokaliserade
team till virtuella team har gått i hand i hand med att teknologin som gjorde det
möjligt blev tillgänglig (Bergiel et al. 2008). Denna teoridel ska därför redogöra för
förutsättningar och definitioner i projekt, grupper, teams, samlokaliserade teams och
till slut virtuella teams för att kunna undersöka Processutvecklingsprojektet utifrån den
forskning och de definitioner som finns.

4.1.

Projekt

I detta examensarbete används det virtuella teamet i ett projekt. En definition av ett
projekt är därför nödvändig. Klassificeringen av vad som är eller inte är ett projekt är
idag kan låta enkel men den är inte fullt så enkel som man kan tro. En allmän
definition, enligt Slack et al. (2013, s 497) är:
”A project is a set of activites with a defined start point and a defined end state, which
pursues a defined goal and uses a defined set of resources”
Men vad är det som utmärker ett projekt extra mycket? Andra kriterier som är viktigt
för att ett arbete ska klassificeras som ett projekt är




Det ska vara unikt
o I form av engångskaraktär (Eklund, 2014) och inte repetitivt (Slack et al,
2013). Detta skulle möjligtvis kunna exkludera de mer industrialiserade
byggprojekten, men numera trots att man bygger något som är snarlikt
gällande ritningarna kan förutsättningarna ändrats.
Det är uppbyggt kring en temporär organisation.
o För att genomföra ett projekt, likt det i detta examensarbete, krävs
kompetens från flera olika avdelningar inom ett företag som ställs under
en projektledare. Temporära organisationen ”grundas” i början av
projektet och upplöses igen när målet är uppfyllt (Eklund, 2014)

En definition baserad på Slack et al. och Eklund, som passar
Processutvecklingsprojektet, kan därför vara
”Ett projekt är en rad aktiviteter som genomförs av en temporär organisation med en
definierad start och ett definierat slut, med unika förutsättningar, som eftersträvar ett
unikt mål och har en definierad uppsättning resurser”
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Den tillfälliga organisationen har en uppsättning av olika intressenter och medarbetare
som jobbar mot projektets mål. Beroende på organisationens uppsättning kan olika
medarbetare påverkas på olika sätt. Slack et al. (2013) identifierar fyra olika
miljöfaktorer som kan påverka ett projekts genomförande:





Geo-socialt – geografiska, klimat-, och kulturfaktorer.
Ekono-politiskt – ekonomiska, statliga och regulatoriska.
Företag – industriella, konkurrenskraft, kundkrav och leveransnätverk.
Interna faktorer – företagets interna strategi och kultur, tillgängliga resurser
och interaktion med andra projekt.

Andra faktorer som nämns av Eklund (2014) är:




Geografisk spridning. Gruppen är spridd på flera arbetsplatser.
Kulturell spridning. Flera kulturer representerade med avseende på språk,
religion m.fl.
Social spridning. Gruppens spridning i ålder, kön m.fl.

Bland dessa identifierade faktorer är det faktor ett, gällande geografisk spridning, den
intressanta aspekten i detta examensarbete.
4.1.1. Projektets funktioner
Inom ett projekt är det vanligt att man kompletterar varandras kompetenser. Därför
har man ofta olika typer av funktioner.
I boken Projektledning (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) identifieras fyra stycken
funktioner.


Styrfunktionen

Styrfunktionen brukar bestå av beställare, resursägare och eventuella
projektsponsorer. Detta är funktionen som är ansvarig för projektets riktlinjer och som
ofta har ett effektmål i åtanke när de ser på ett projekt. Effektmål innefattar vilken
effekt man hoppas att ett projekts genomförande ska ha på sitt företag/sin kommun
etc.


Ledningsfunktionen

Denna innefattar projektledaren och eventuella delprojektledare. Projektledaren
brukar vanligtvis vara den som leder projektet, dess medarbetare och som är ansvarig
inför styrfunktionen att projektet når upp till sitt mål. Man kan även vara ansvarig att
informera intressenter, lösa konflikter samt mötesplanering.
Vid större projekt är det vanligt med delprojektledare, som är ansvariga inför
projektledaren, som i sin tur är ansvariga inför styrfunktionen.


Verkställande funktion
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Denna funktion innefattar de medarbetare som genomför de primära uppgifterna för
att nå ett projekts mål. De är ansvariga inför projektledaren eller delprojektledaren att
genomföra sina delegerade uppgifter.


Rådgivande funktion

Den fjärde och sista funktionen som identifieras av Hallin och Karrbom Gustavsson är
den rådgivande funktionen Denna funktion brukar innefatta en referensgrupp som kan
bestå av experter eller specialister inom projektområdet.
4.1.2. Förutsättningar för ett effektivt projekt
Ett effektivt projekt är per definition
ett projekt som når sitt mål inom
utsatt ramverk för resurser. Det är
dock inte ovanligt att projekt inte
lyckas hålla sig inom det ramverk som
de bör hålla sig inom. Vissa projekt
brukar därför vara balanserade på en
av tre variabler i en
projektmålstriangel(Slack et al., 2013).
Detta innebär att ett projekt där stort
Figur 4 Projektmålstriangeln
fokus är satt på att kvalitén ska vara exakt
enligt givna specifikationer finns det visst spelrum med de andra variablerna.
Men vill man ha ett helt lyckat projekt utan att ha kompromissat med uppsatta resurseller kvalitetsmål behövs en del förutsättningar. I Operations Management nämner
Slack et al. (2013) ett antal förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt projekt.
Detta innefattar att man bland annat bör ha


Väl definierade mål och projektmedarbetare som är väl införstådda i dessa
projektmål.

Ett sätt att få väl definierade mål kan vara att säkerställa att målen är SMARTa.
SMARTa mål innebär att de ska vara väl Specificerade, Mätbara, Accepterade (av alla
funktioner), Realistiska och Tidsatta.






Kompetent projektledare, kompetenta projektmedarbetare och en styrgrupp
som är engagerade i projektet och dess genomförande.
o En styrgrupp kan visa dess engagemang genom att till exempel tilldela
tillräckligt med resurser till projektet.
Tillräckliga kommunikationskanaler där information är tillgänglig till alla
involverade.
Kontrollmekanismer – projektledare och delprojektledare måste ha ett medel
som gör att de kan hålla sig ständigt uppdaterade i projektets fortskridning.
Låg eller ingen omsättning på projektmedarbetare
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Ytterligare aspekter som tas upp är engagerad och stödjande styrgrupp,
feedbackmöjligheter, tillräckliga resurser och förberedda felsökningsmekanismer.
Under projektets gång, som en del av kommunikationen och besluttagande, har man
väldigt många olika typer av möten. Allt från styrgruppsmöten och kundmöten till
projektmöten och uppstartsmöten genomförs. Något som brukar vanligt i många
organisationer, enligt Hallin och Karrbom Gustavsson (2015), är att möten ofta upplevs
som ineffektiva. De påstår att det är viktigt att man planerar, leder och följer upp
möten på ett tydligt sätt. Några exempel på hur man kan få möten att vara och kännas
effektiva samt givande är att de ska vara korta, fokuserade och tydligt ledda.
Visualisering är ett viktigt verktyg vid möten för att förtydliga punkter som tas upp och
för att undvika missförstånd.
För att nå målen för projekt är vanligt att man inledningsvis använder sig av en Work
Breakdown Structure (WBS), något som uppmanas av ÅFs gyllene regler. Detta
används ofta i målstyrda projekt där målen är tydligt specificerade, till skillnad från ett
målsökande projekt där man inte riktigt har en tydlig bild av målet. WBS innebär att
man bryter ner arbetet i deluppgifter eller aktiviteter, vilka är lagom stora för att ett
team gemensamt eller en individ individuellt kan genomföra dessa (Hallin och Karrbom
Gustavsson 2015). Den totala bilden av alla aktiviteter inom ett projekt kallas för WBS.
Dessa kan man i sin tur föra in i ett GANTT-schema(namngett efter personen som
uppfann schemat), något som också uppmanas att användas enligt ÅFs gyllene regler.
Aktiviteterna och dess resurs- och tidsåtgång sätts i ett schema där tiden är på X-axeln
och aktiviteterna är på Y-axeln. Under projektets gång, med ständiga uppdateringar av
färdiga aktiviteter, kan man få en översikt av projektets fortskridande.

4.2.

Grupp och Team

En grupp, eller arbetsgrupp består, enligt Robbins et al. (2010), av
”two or more individuals, interacting and interdependent, who have come together to
achieve particular objectives”.
En vanlig grupp brukar klassificeras som antingen en informell eller en formell grupp.
De formella grupperna definieras av deltagarnas formella roller inom en organisation
eller en förening medan den informella gruppen definieras av deltagarnas informella
roller. En informell grupp kan t.ex. vara en grupp som har av en slump har hamnat
tillsammans i en skolklass, i en arbetsmatsal eller i ett fotbollslag där dess
gemensamma egenskaper dragits till varandra.
Team är ett begrepp, som dök upp under Total Quality Management-rörelsen på 1980talet (Ale Ebrahim et al. 2009), i samband när Lean och SexSigma blev aktuellt. Bland
annat Volvo och General Motors var företag som var föregångare när de tillämpade
Teams i sina produktionsprocesser (Robbins et al. 2010). Team är en typ av grupp, ”self
managing or empowered work team” (Ale Ebrahim et al. 2009) som används i mer eller
mindre ”Team-based organization” (Slack et al. 2013, s 266). Tanken med att ha Team
är att man har en självstyrande organisation inom organisationen. Ett koncept som
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används både inom konsultföretag, där man framför allt jobbar i tillfälliga projekt, och i
producerande industrier där ett Team kan ha gemensamt ansvar för till exempel en
produktionslina.
Eklund (2014) nämner fyra skillnader mellan Team och Grupp.





Gemensamma mål
Mer specialiserade roller i ett Team
Teammedlemmarna identifierar sig mer med varandra
Medlemmarna i Team är ömsesidigt beroende av varandra för att utföra sin
uppgift

En arbetsgrupp är enligt Robbins et al. (2010) en grupp som endast samarbetar genom
att dela information. Ett arbetsteam, till skillnad från en arbetsgrupp, ”generates
positive synergy that would create an overall level of performance greater than the
sum of those individual inputs”.

Figur 5 Skillnad mellan grupp och team (Robbins et al., 2010, s 343)

En definition av team baserat på skillnaderna som passar är
”ett litet antal människor med kompletterande kunskaper som arbetar med ett
gemensamt syfte, mål och med en gemensam arbetsprocess där de håller sig själva
ömsesidigt ansvariga” (Zenun et al, 2007).
Inom Total Quality Management ska hela organisationen effektivt genomföra sina
arbetsuppgifter tillsammans (Slack et al., 2013, s 550). För att vara effektiv är
upprättandet av självstyrande organisationer, där alla är beroende av varandra, i form
av Teams ett steg att ta för att effektivisera arbetet. I denna rapport är det den
definitionen av Team som är aktuell vilket skiljer sig från den vanliga arbetsgruppen

4.3.

Grupputveckling

När man arbetar i Team brukar man vanligtvis genomgå en slags
grupputvecklingsprocess. Man antar olika formella och informella roller samt brukar
man ofta gå igenom olika gruppstadier. De formella rollerna brukar vara baserade på
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den auktoritet eller funktion man har inom t.ex. ett företag, medan de informella
rollerna brukar komma upp till ytan under arbetsprocessen (Eklund, 2014).
Under arbetsprocessen brukar man gå igenom en del steg. En modell som finns för de
stegen är Wheelans modell för grupputveckling, som tas upp av Eklund (2014) samt
Hallin och Karrbom Gustavsson (2015).
Låg
Produktivitet och effektivitet

Fas I
Tillhörighet
och trygghet

Fas II
Opposition
och konflikt

Hög

Fas III
Tillit och
struktur

Fas IV
Effektivitet
och
produktivitet

Figur 6 Wheelans integrerade modell för grupputveckling – sista steget är ”ev. upplösning av grupp”.

Denna modell bygger på fem steg som grupper, inklusive team, går igenom i sin
arbetsprocess. Fas ett är det steg när man söker sin roll i gruppen informella roller och
relationer bildas samt riktlinjer och regler läggs upp för gruppen av ledaren.
I fas två så ökar risken för konflikter. Konfrontationer mellan gruppmedlemmar och
ledare eller gruppmedlemmar med varandra kan dyka upp där man inte är överens
eller i situationer där man inte litar på varandra.
Inom fas tre byggs den tillit och struktur upp, som en grupp kräver för att man ska
kunna arbeta tillsammans effektivt. I ett Team där man tillsammans strävar mot
samma mål och tillsammans kompletterar varandra är det viktigt att man tar sig förbi
steg ett och två för att kunna arbeta effektivt.
När man kommer till den fjärde fasen har all grund lagts för att man ska kunna arbeta
effektivt och nå de mål som ett projekt eller en arbetsuppgift kräver att man ska nå.
Här har alla funnit sina roller, både formella och informella och man kan lägga all kraft
på sina arbetsuppgifter snarare än rollsökning (Eklund, 2014, s 89 och 90). Femte fasen
handlar om upplösning av gruppen.
Tuckmans Five-Stage group development model (Robbins et al. 2010 och Hallin och
Karrbom Gustavsson, 2015) är även den en femstegsmodell som har liknande steg.
Faserna är uppdelade i Forming, Storming, Norming, Performing och Adjourning. Hallin
och Karrbom säger att det är en femstegsmodell som man ”måste genomgå för att
utvecklas till ett välfungerande team. Tuckmans modell är väldigt lik Wheelans modell,
fast med andra namn för de olika faserna. Det som skiljer modellerna åt är i praktiken
terminologin, då de beskriver samma händelseförlopp men med olika
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tillvägagångssätt. Wheelan fokuserar mer på individen i terminologin i jämförelse med
Tuckman som fokuserar på gruppen.
Forming är när individen gör en övergång till en teamdeltagare. Gruppens
gemensamma uppgift definieras och teamdeltagarna har en blandning mellan positiva
och ängsliga känslor inför projektet.
Storming är en fas när det blir krockar mellan olika personligheter i gruppen och dess
åsikter. Motivation och moral tryter och projektledaren bör vara beredd på
konflikthantering.
Under Norming etableras de relationer som dyker upp tack vare de informella
relationer som utvecklats under Forming och Storming. Här skapas den tillit som gör
att teamet kan börja arbeta effektivt tillsammans vilket kulminerar i Performingfasen
där man arbetar som ett team.

4.4.

Förutsättningar för effektiva team

När Robbins et al. (2010) talar om förutsättningarna för effektiva team är det tre
huvudrubriker som tas upp.


Komposition

Komposition handlar i mångt och mycket om hur man väljer sitt team,
förutsättningarna och mångfalden i teamet, vilket detta examensarbete har avgränsat
sig ifrån.


Kontext

Denna innefattar att ett team behöver tillräckliga resurser, ledarskap och struktur,
pålitligt klimat och ett system som gör att man kan bedöma medlemmarnas
prestationer och hålla medlemmarna ansvariga för sitt arbete.


Teamprocessen

Varje team som ska utföra en uppgift går igenom en process vid problemlösandet. För
att processen ska gå så smidigt som möjligt finns några basala regler. Alla bör vara
införstådda på målet och hur man tar sig dit. Målen bör vara specifika. De bygger upp
ett självförtroende tillsammans, vilket bygger på att man litar på varandra att alla kan
bidra till det gemensamma målet.

4.5.

Virtuella Team

4.5.1. Definition
Det finns en mängd olika definitioner av vad som är eller inte är ett virtuellt team. Ale
Ebrahim et al. (2009) påstår i sin litteraturstudie att många av definitionerna saknar
”djup”. De anser att det är begreppet ”virtual” som är problematiken i definitionen.
Hur pass virtuellt behöver ett team vara för att det ska vara virtuellt? Räcker det med
att man sitter på olika våningar eller måste man sitta i olika länder?
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Virtuella team bör enligt tidigare definition av team ”self managing or empowered
work teams” som arbetar virtuellt. Som nämnt tidigare var dock
virtuella/virtuellt/virtual den problematiska delen av definitionen. Vad är ett virtuellt
team? Zofi (2011, s. 7) samlade, med hjälp av en intervju, ett stort antal projektledare
och projektmedarbetares definition av arbetet i virtuella team och kom fram till
definitionen:
”A virtual team – whether across the street or across the world – is a team whose
members simultaneously work together to a common purpose, while physically apart”.
Denna kan tolkas som att Zofi anser att ett virtuellt team kan t.ex. vara ett projektteam
som sitter på olika våningar i en byggnad. Om det stämmer kan man argumentera för
att nästan alla team är virtuella. I detta examensarbete behöver begreppet smalnas av
del.
Den, enligt Ale Ebrahim et al. (2009) ”mest accepterade” är en definition av Powell et
al. (2004, s 7). Den säger:
”We define virtual teams as groups of geographically, organizationally and/or time
dispersed workers brought together by information and telecommunication
technologies to accomplish one or more organizational tasks”
Även den definierar inte exakt hur pass geografiskt spridda man måste vara för att
man ska klassificeras som ett virtuellt team, men den säger däremot att det är
informationsteknologi eller telekommunikation som medför att gruppen kan
genomföra sina organisatoriska uppgifter, vilket gör att man kan anta att teamet inte
har möjlighet att träffas face-to-face regelbundet.
Project Management Institute (2008) har däremot en mer passande definition av
virtuella team.
”A group of persons with a shared objective who fulfil their roles with little or no time
spent meeting face to face. Various forms of technology are often used to facilitate
communication among team members. Virtual teams can be comprised of people
separated by great distances”
Skillnaden här är att denna definition beskriver det faktum att virtuella team är team
som sällan träffas öga mot öga, vilket är det som passar bäst på
Processutvecklingsprojektet som detta examensarbete handlar om.
4.5.2. Skillnad mot Samlokaliserade Team
Samlokaliserade(på engelska: Co-located) är team som arbetar utan en geografisk
barriär som omöjliggör face-to-facemöten eller informella möten. Det som är
utmärkande för samlokaliserade team är att man ofta har en gemensam fysisk plats för
genomförande av t.ex. ett projekt. Detta möjliggör även att den informella
kommunikationen ökar (Zenun et al., 2007) och man får lättare en kontext när man
kommunicerar med sina medarbetare (Zofi, 2011).
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En stor skillnad mellan ett samlokaliserat team och ett virtuellt team är
kommunikationen. Enligt Zenun et al. (2007) reduceras möjligheten till både informell
och formell kommunikation och sannolikheten till kommunikation när man inte
arbetar tillsammans i samma rum, eller på samma kontor. Detta för att
kommunikationsfrekvensen inom ett team minskar drastiskt redan när det är mer än
tio meters avstånd mellan teammedlemmar, vilket i sin tur resulterar i minskade
möjligheter för informell kommunikation. Studien av Zenun et al. kommer fram till att
samlokaliserade team är mer effektiva när det gäller ledtid och högre produktivitet i
arbetet då man tack vare närheten till sina medarbetare kan bolla idéer lättare och på
så sätt komma fram till lösningar som man i virtuella team kan vara tvungen att ordna
på egen hand. Även Pawar och Sharifi (1997) styrker, med sin studie, påståendet att
chansen för informella kontakter inom teamet är minimal och möjligheterna för
brainstorming, idégenerering eller problemhantering med andra teammedlemmar
minskar.
Det finns en del ekonomiska skillnader mellan virtuella team och samlokaliserade
team. Den första skillnaden är besparingarna företag kan göra i personalkostnader,
kontorshyror och resekostnader (Zofi 2011, Bergiel et al., 2008, Cascio 2000). Ett
samlokaliserat team, med stor geografisk spridning på teammedlemmarnas
bostadsorter, kan vara tvunget att ackommodera för övernattningslägenheter,
bensinkostnader eller tågbiljetter. Tekniken som utvecklats de senaste 20 åren har
gjort med möjligt att personalen kan sitta på olika kontor.
När kompetensen är utspridd på olika kontor, men kan användas i t.ex. hela Sverige,
skapar det en extra dimension vid rekrytering. De geografiska barriärer som funnits
tidigare vid personalrekrytering försvinner (Cascio, 2000). Har man ett behov av en
elektroingenjör med viss kompetens är det billigare att anställa rätt person, men som
kanske inte arbetar på samma ort där behovet finns, än att anställa en mindre
kvalificerad person som kräver viss upplärning (Bergiel et al., 2008). Vid planering av
projekt kan man med hjälp av en databas identifiera personalens kompetenser och
matcha ihop kompetens som passar för aktuellt projekt, vilket gör att man inte
behöver all kompetens på ett och samma kontor.
När man arbetar från samma kontor i samlokaliserade brukar omgivningens teknik
medföra samma förutsättningar för alla teammedlemmar, både med dess fördelar och
nackdelar. Virtuella team kan resultera i att olika kontor har olika tekniska
förutsättningar.
Tabell 1 Skillnad mellan samlokaliserade och virtuella team

Tabell 1

Samlokaliserade

Virtuella

Kommunikation
Feedback & Hjälp
Rekrytering och
kompetens
Teknik

Möjligt med formell och informell
Direkt möjlighet
Geografiskt beroende

Formell och minimal informell
Indirekt möjlighet
Geografiskt oberoende

Lika förutsättningar

Möjligtvis olika förutsättningar
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4.5.3. Utmaningar
I och med den nästan evolutionsmässiga övergången från traditionella team till
virtuella team som Bergiel et al. (2008) talar om glömdes det i viss mån bort att ett
virtuellt team får annorlunda förutsättningar gentemot ett traditionellt team.
Beroende på vilken studie, vilka personer eller vilken metod som används, identifierar
olika forskare många liknande och olika utmaningar, eller nackdelar, för virtuella team.
Trots att man numera har avancerade kommunikationstekniker som kan möjliggöra
videokonferenser finns det en nackdel med att inte ha regelbundna möten öga mot
öga. Enligt Bergiel et al. tror många virtuella teammedlemmar att det är lika lätt, eller
till och med enklare att kommunicera virtuellt, men egentligen, påstår Bergiel et al. är
risken för missförstånd högre vid virtuella möten. Cascio (2000) ser detta som den
absolut största nackdelen med att arbeta i virtuella team. Zofi (2011) och Cascio (2000)
nämner den skillnad som den kontext man får vid fysisk interaktion, då både verbala
och icke-verbala signaler är viktigt för att få kontext. Vid fysisk interaktion ökar
omedvetet chansen för att skapa informella kontakter och roller i ett team, vilket i sin
tur skapar en kontext vid kommunikation. Det blir därför en utmaning att skapa den
informella kontakten som är viktig för att man ska kunna sätta sig in i sina
medarbetares arbete och liv.
På grund av att man inte får samma möjligheter att skapa informella kontakter finns
risken att man inte får den tillit till varandra som krävs när man arbetar tillsammans
mot ett gemensamt mål. Robbins (2010) påstår att virtuella team ofta kommunicerar
mindre vilket gör att tilliten minskar. Cascio (2000) nämner en empirisk analys där de
som har högst tillit till sina virtuella medarbetare är de som inleder sitt samarbete med
en introduktion och lite personlig bakgrundsinformation, vilket skapar en kontext och
en början till en informell kontakt.
Lepsinger och DeRosa (2010) identifierar i sin studie fyra fallgropar som virtuella team
ofta stöter på. Oklara mål, oklara roller i gruppen, dåligt samarbete och dåligt
engagemang hos gruppmedlemmarna är fyra klara problem som många stöter på.
Dessa har en gemensam faktor – vilket är kommunikation. Oklara mål innebär att
projektledaren antingen inte satt upp, t.ex. SMARTa mål, eller kommunicerat ut målen
tydligt vilket även gäller rollerna i gruppen. Brist på samarbete kan bero på att gruppen
i fråga inte vet vilka de kan samarbeta med, på grund av oklara roller eller oklara mål.
I en PMI-sanktionerad studie (2014) tar Ledwith och Ludden fram två extremtyper av
virtuella team, Virtually Challenged och Virtually Enchanced team. Där har det virtuellt
utmanade teamet inga förutsättningar för ett effektivt arbete medan det virtuellt
förbättrade teamet har helt rätt förutsättningarna. De variabler de tar fram i sin studie
är bl.a.



Erfarenhet i virtuella team, vilket innefattar både erfarenhet i virtuella team
och erfarenhet att arbeta med de andra i det aktuella teamet.
Team leader status, där variabler som ledarens erfarenhet, kommunikation
med teamet spelar roll.
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Team vision and goals, hur pass strukturerade målen är och hur väl införstådda
teammedlemmarna är.

Beroende på dessa variabler har man olika utmaningar att tänka på. Ett team med
många nya ansikten, en okänd eller ny projektledare och utan väl definierade
projektmål kan finna det extra utmanande med väl fungerande kommunikation, arbeta
parallellt, nå deadlines, få en funktionell arbetsrelation mellan teammedlemmar och
förstå varandra på en psykologisk och social plan. Ett projekt med de förutsättningarna
har även större risk att genomföra ett mindre lyckat projekt.
Utöver det faktum att det är under projektmöten där många beslut tas, är virtuella
projektmöten ett av de viktigaste verktygen för att dela information om varandras
framsteg och motgångar i projektet. Dock finns det många problem och hinder som
kan vara motgångar för ett virtuellt projektmöte. Pullan (2011) identifierar tio variabler
som kan vara risker för ett misslyckat virtuellt möte. Några av dessa är







Distraktionsmoment i jobb, e-mail, telefon m.m.
Förseningar på grund av tekniken
Inte samma förutsättningar för alla i mötet, vissa utav de som deltar kanske har
ett face-to-facemöte medan övriga ringer in
Oklart vilka andra som är med i mötet
Dåliga förberedelser
För långa möten

Man bör tänka på hur man kan undvika att falla i dessa gropar när man arbetar i ett
virtuellt projektteam.
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5. Fallstudien Processutvecklingsprojektet
Processutvecklingsprojektet är det projekt som detta examensarbete omfattar.
Projektet genomförs på uppdrag av ett företag i norra Sverige, där uppgiften är ett
ersätta en nedbrunnen träimpregneringsprocess med en motsvarande. Projektet
innefattar samarbete mellan flera olika delar inom ÅF samt andra utomstående
företag. Inom ÅF är det divisionerna Industry och Infrastructure som är medverkande,
där ansvarig projektledare arbetar från Infrastructuredivisionen i Borlänge.
Projektet genomförs med ett virtuellt team som sträcker sig över kontorsgränserna.
Något som ÅF främjar och vill att man ska arbeta med. Under intervjuerna ställas en
fråga gällande ÅFs centrala syn på arbetet i virtuella team. En projektmedlem upplever
att det är något man pratar om
”Ja, det gör man faktiskt ganska mycket, att vi ska främja just den här typen av jobb,
att man ska jobba ihop över kontorsgränserna. Man kanske inte använder uttrycket
virtuella team, men innebörden är densamma” – medarbetare Automation
Samma person har jobbat inom ÅF sen slutet av 1980-talet och talade om hur
utvecklingen sett ut. Fram tills millennieskiftet var varje lokalt kontor en
självförsörjande enhet. Det var inte mycket samarbete över kontorsgränserna. I och
med ett projekt kring år 2000, där en kompetens behövdes som bara fanns i
Stockholm, tog man första steget mot det arbetssätt som man ser idag inom ÅF.
”[…] inte riktigt som idag, men ett embryo till det vi har idag kan man säga att det var
då” – medarbetare Automation

5.1.

Organisation

Processutvecklingsprojektet är ett byggprojekt där de är med och utvecklar en ny
process åt ett företag i norra Sverige om ska ersätta en tidigare nedbrunnen process.
Det ÅF bidrar med är dess expertis inom flera områden.

Beställare av
Projektet

Stödfunktio
n
Säkerhet/C
E
Delprojektledare el
(1 person)

Process (1 person)

Delprojektledare
Process

Automation (4
personer)

Projektledare

Statiker (2
personer)

Sprinkler (1
person)

Brand (1 person)

Tankar/Ritningar (1
person)

Hydraulik (1
person)

Konstruktör Rör (1
person)

Figur 7 Ursprungliga organisationskartan för ÅFs involverade i projektet. Objekt för intervju rödmarkerade samt
handledare grönmarkerad.
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Beställaren är ett företag i norra Sverige som vill återupprätta sin nedbrunna
träimpregneringsprocess. Ansvarig för projektet blev Krister Petersen på ÅF
Infrastructure i Borlänge. Bredvid projektledaren finns en stödfunktion och en extra
ledningsfunktion i form av en delprojektledare. Samma företag har tidigare anlitat
Krister och delprojektledaren för utveckling av en liknande process i Ludvika som delvis
parallellt genomfördes och färdigställdes innan jul 2015. Under projektledaren finns
den verkställande delen i projektet som kommer direkt från ÅF Infrastructure och
Industry.
Tabell 2 Projektmedlemmarna i Processutvecklingsprojektet

Tabell 2
Ort
Borlänge

Sundsvall
Ljusdal
Karlstad
Ludvika
Saxdalen

Befattning, företag, (antal)
Projektledare ÅF (1 person)
Konstruktör Rör ÅF (1 person)
Tankar/Ritningar ÅF (1 person)
Hydraulik ÅF (1 person)
Brand ÅF (1 person)
Automation ÅF (3 personer) + (2 stycken i senare skede)
CE-märkning/Maskinsäkerhet ÅF (1 person)
El ÅF (1 stycken)
Statiker (2 stycken)
Process ÅF (1 person)
Automation Externt företag (1 person)
Delprojektledare process Externt företag (1 person)

Utöver dessa finns representation från beställarens företag, byggentreprenörer (själva
lokalen) och försäkringsbolaget. Av projektets medarbetare från ÅF och de externa
företagen är medarbetarna mer eller mindre medverkande och deltagande under
projektets gång och subjekt för kvalitativa intervjuer. Utifrån deras arbetsuppgifter är
projektgruppens medlemmar indelade i två större grupper.
Tabell 3 De olika arbetsgrupperna inom Processutvecklingsprojektet

Tabell 3
Processgruppen

Automationsgruppen
El

Medarbetare
Process
Konstruktör
Delprojektledare
Automation (3 st + 2 st)
Automation (stödfunktion)
Delprojektledare El +
underentreprenörer

Placeringsort
Karlstad
Borlänge
Saxdalen
Sundsvall
Ludvika
Ljusdal

Resterande involverade arbetar individuellt vid sidan av och bidrar till projektet på
individuell plan som en slags stödfunktion.
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Den första stora gruppen är processgruppen, som främst samarbetar virtuellt med
varandra då alla arbetar geografiskt spritt. De var med från början i projektet. Den
andra stora gruppen, som är automationsgruppen, sitter främst i Sundsvall, och kom in
i ett senare skede, men har även hjälp från en extern konsult (stödfunktion) som sitter
i Ludvika. Samarbetet med den externa konsulten gäller framför allt den systerprocess
som finns i Ludvika, dit automationsgruppen från Sundsvall varit på besök för att titta
på anläggningen vid ett flertal gånger. Delprojektledaren för automationsgruppen
säger följande gällande huruvida de har virtuellt samarbete med andra delar i
projektet säger följande
”[…] Vi har framför allt haft fysiska möten då vi haft behov av att kolla på
anläggningen samt specifika styrproblem som lättast diskuteras öga mot öga”
Anledningen till den täta kontakten med konsulten i Ludvika är på grund av att det inte
finns något nedskrivet gällande den gamla nedbrunna processen. Den som har
informationen och dokumentationen är automationskonsulten i Ludvika, som för över
den kunskapen till de som konstruerar och programmerar automationen i Sundsvall.
Från början var en av medarbetarna i Sundsvall delprojektledare för
automationsarbetet, men de sista månaderna i projektet har delprojektledaren inte
haft tid, vilket har fört över ansvaret i en annan medarbetare, som i sin tur varit
tvungen att ta in fler resurser i form av två extra medarbetare.
Anledningen till de behovet av de extra resurserna var inget man räknade med från
början, men som krävdes i och med att det inte fanns tid nog för Automationsgruppen
att hinna med. Att få tag på resurserna var dock inte alldeles enkelt
”Det är alltid svårt, ibland så sitter mycket folk som har lite att göra, men just den här,
hela vintern och våren har varit fullt upp på alla, så det har varit svårt att få tag på
resurser […] det är bra att vi har mycket jobb, men det har varit lite klurigt att få loss
folk faktiskt” – medarbetare Automation
Delprojektledaren för projekteringen av el i projektet arbetar mer individuellt och har
ansvar för elkonstruktion och elinstallation. Till sin hjälp har han en
underkonsult/underentreprenör och elektriker som hjälper till i samband med
konstruktion och montage på plats.
Utöver dessa tre grupper finns ytterligare stödfunktioner. Under studien har en
intervju genomförts med en av dessa. Stödfunktionen, som var ansvarig för
säkerhetsfrågor och CE-märkning, var delaktig i en liten del av projektet, trots att han
hade kompetens som kunde behandla andra delar i projektet också. Anledningen till
sin ringa medverkan kommenterade han
”De har nog en tidigare relation med de som gjort [den uppgiften] där nere och då var
det på gammal vana om man säger så. Sen behövde de någon som kunde ta fram
Performance Level också […]. Då sökte de oss internt och hittade oss så vart det jag.
Han var nöjd som det lät så nästa gång kanske man kan vara med från början.” –
stödfunktion CE-märkning
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Med tanke på hans ringa medverkan deltog han inte i samma mån på projektmöten.
Detta medförde att hans frågor heller inte togs upp på projektmöten, trots att
leveransen var genomförd och de borde ha diskuterats.
”[…] jag gjorde analysen och levererade den […] sen vart det någon sorts förbristning
[…] man kanske tappar det där […] när man inte är med fysiskt och hör vad snacket
går, så det tog en stund innan jag förstod att de missuppfattat vad de skulle göra”
De flesta inom projektet arbetar med flera projekt samtidigt, inklusive projektledaren.
Detta orsakar ibland vissa intressekonflikter då vissa medarbetare kan vara uppbundna
på andra projekt hela dagar och därför till viss mån okontaktbara. Detta upplevs dock
inte som något problem. Funderingar kan vänta tills när det passar då det sällan är så
pass akut att man inte kan fortsätta.
”Så som jag gör nu så dyker det upp en fundering, en liten sak, så skriver jag upp det så
man har ett gäng med småsaker att ta upp så man inte ringer 10 gånger om dagen
bara för att veta småsaker hela tiden.” – Konstruktör process

5.2.

Uppstart

Projektet hade uppstartsmöte i november 2015. Uppstartsmötet varade under en halv
dag där man började med att projektets medarbetare fick presentera sig själva. Sedan
gick man igenom bakgrundsinformationen kring projektet och varför det skulle
genomföras. Därefter gick man igenom vilka roller och uppgifter var och en har inom
projektet samt vilka mål som finns. Avslutningsvis samlades projektgruppen för en
middag, vars syfte var att skapa en informell kontakt mellan gruppmedlemmarna.
Utöver Krister och delprojektledaren har även automationskonsulten från Ludvika
tidigare erfarenhet från den process som utvecklades i Ludvika. Från november fram
till januari var arbetet i Processutvecklingsprojektet i förstadiet och inte många timmar
lades ner på det. Största anledningen till detta var på grund av tidsbrist, då de flesta
inom Processutvecklingsprojektet arbetar med andra projekt samtidigt. Arbetet som
genomfördes då bestod mestadels av att ta in offerter.
Uppstartsmötet uppfattades som ett väldigt effektivt sätt att skapa kontakt mellan
medlemmarna i projektet. En person som tidigare inte arbetat med den nuvarande
projektgruppen tidigare berättade att:
”Vi hade en första sittning med Projektledaren som gjorde det jävligt bra. Han kallade
ner alla som skulle vara involverade i projektet bara för att vi skulle få ett ansikte på
varandra och ett startmöte. Sen är det väldigt smidigt att koppla upp sig, alla vet vilka
man är och vilken roll man har. Då är det mycket lättare att ha de här träffarna sen på
[Skype-for-Business]”
Samma person sa också att:
”Just det att få helhetsbilden, det var just det som var målbilden med mötet i
november, att alla förstår var vi ska någonstans […] och beställaren var med, det var
tydligt, hade inte kunnat göra det på något annat sätt, det tror jag inte”
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Alla deltog inte på den första kickoffen dock. En gruppmedlem som inte deltog
upplevde att han inte hade behov av det. Men samtidigt upplevde samma person att
det var svårt att hålla koll på vem som var vem i samband med de första
projektmötena, som genomfördes via Skype-for-Business.
”I början så hörde man bara röster, men när man träffade allihop så kunde man sätta
ett ansikte på rösten”
I samband med kickoffen inledde projektledaren med att definiera målen och rollerna
inom projektet på ett tydligt sätt. Något som uppskattades väldigt av
projektmedlemmarna
” Ja absolut, har fått väldigt bra feedback och info från Krister. Har sagt det många
gånger, […], vår underkonsult, det är väldigt bra strukturerat projekt, tydliga roller, vi
vet vart vi ska gå någonstans. Sen kan vägen dit vara lite stökig som alla andra projekt,
men hittills har det gått väldigt bra. Det måste jag säga.”
Det gällde dock inte alla projektmedlemmar. Automationsgruppen deltog inte på
uppstartsmötet, vilket uppfattas som vanligt av en av deras medarbetare. Den enda ur
automationsgruppen som var på plats var medlemmen från Ludvika, som i praktiken
endast är en stödfunktion. Automationen brukar ofta komma in senare i projektet,
något som en medarbetare i automationsgruppen kommenterar
” […] tyvärr så är det ofta att automationsgänget kommer in sist, när dom har ritat sina
rör klart. Då ska någon göra så att det fungerar också och där kommer vi in ganska
sent i projekten. Det är ingen som vill sitta där att man vill dra igång en fabrik och vara
den som alla sitter och väntar på. Tyvärr så blir det oftast så på automationsbiten då vi
kommer ofta in sent i projekten”
Största anledningen till att automationsgruppen kom in sent i projektet, förutom att
”det brukar vara så”, var tidsbrist. I och med att automationsdelen inte var tillräckligt
dokumenterad hade man kunnat börja med det tidigare, men de flesta
projektmedlemmar satt uppbundna i andra projekt och kunde inte komma loss före
februari 2016. Under intervjuerna berättade en av automationsmedarbetarna att man
inte hade 100 % koll på alla projektmedlemmar på grund av att man kom in senare i
projektet.
Ytterligare en aspekt som påverkades av att automationsgruppen kom in senare i
projektet var det faktum att rollerna var otydliga internt inom gruppen.
”I början var det lite osäkert faktiskt, i början var det väldigt otydligt tycker jag: ”vem
gör vad?”. Just på automation så att säga. … [vi] hade i början trott att
funktionsbeskrivningar skulle komma från kunden, att de skulle ta fram det. Så det vart
en liten väckarklocka efter ett tag när vi förstod att det skulle vi inte få. Det var vi själva
som skulle plocka fram det där.” – medarbetare Automation
Detta trodde samma person berodde på att de inte hade någon egentlig projektledare
för sin egen del som hade nog med tid för att vara 100 % engagerad i projektet. En
25

delprojektledare borde, enligt honom, varit med från början och spaltat upp vad som
skulle göras, för att undvika missförståndet som uppstod.
”Vilken information behöver vi ha, var kommer informationen ifrån? Tydligare styrning
från början skulle jag säga” – medarbetare Automation
Om automationsdelens omfattning hade informerats tidigare till de som eventuellt
skulle delta, säger samma person att, arbetet hade kunnat komma igång tidigare och
på så sätt spara in välbehövlig tid i nuläget samt spara in resurser.
CE-stödfunktionen i projektet deltog heller inte på den inledande kickoffen.
Anledningen till detta var hans ringa medverkan i projektet. En fråga gällde huruvida
han kände att han var en del av teamet eller inte, vilket han tyckte egentligen var en
orättvis fråga på grund av sitt ringa deltagande, men han sa
”… det är väldigt normalt för mig att jag är litegrann utanför teamet om man säger så.
Men det är klart, ibland är det en nackdel i och med att man är så, hör man inte
samma saker. Man missar en viss ”överhörning” […]”
Istället för att vara med från början hade han en egen sittning med projektledaren.
”Ja, jag har varit med på ett möte men inte när vi var hela projektgruppen. Det var
projektledaren, jag och en till konsult inom maskinsäkerhetssvängen. Då hade vi en typ
av ”inom-projektet-kickoff”.
I början av januari 2016 började projekteringen där arbetet bestod av bland annat att
ta fram ritningar till processen, konstruera rör, el, programmera automation. I
samband med det anordnades ett studiebesök hos den processen i Ludvika för att man
skulle visualisera vad målet för projektet var. Under studiebesöket i Ludvika träffades
hela projektgruppen, och även de som missade första kickoffen fick en möjlighet att
träffas och få ett ansikte på varandra.
”[…] i och med att det var första gången jag var med så blev det lite kickoff i och med
att vi fick träffas och prata igenom. Kanske i det läget var det inte så mycket mina
frågor som var på bordet. Man får träffa projektmedlemmar och vi gjorde ett
studiebesök ute i anläggningen […]”
Att han någon typ av kickoff upplevs som vanligt inom ÅF. Den största anledningen till
varför det upplevs som viktigt är på grund av att konversationer mellan
gruppmedlemmar upplevs som smidigare efter man har fått ett ansikte på personen
man pratar med. Det brukar dock inte alltid bli så omfattande att man t.ex. bokar
hotellnätter och har en informell kvällssittning på en restaurang.
Sammanfattningsvis uppfattas projektkickoff som något positivt av samtliga
intervjuade projektmedlemmar, och uppmuntras att användas, då det medför att
kommunikationen mellan personer som normalt aldrig hade träffats underlättas
väldigt mycket.
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5.3.

Projektmöten och kommunikationstekniken

Från kickoffen till maj har tio stycken projektmöten genomförts, där de senaste fem
har varit ungefär var fjortonde dag. Genomgående har det varit ett sporadiskt
deltagande från intressenter och projektmedarbetare. Anledningen till det sporadiska
medverkandet har delvis varit för att intressenter inte nödvändigtvis behöver vara
närvarande samt att tekniken i minst ett fall medfört att en medarbetare inte haft
möjlighet att delta. Däremot finns det ibland inget behov av alla intressenter att delta.
Efter varje möte skickas mötesprotokollet ut till alla kallade, där man kan hålla sig
uppdaterad utan att behöva delta.
Projektmöten brukar genomföras med bas i Borlänge, där de flesta
projektmedarbetarna finns, medan resterande kan vara med genom att ringa upp ett
nummer på Skype-for-business. Trots att det är möjligt i Skype-for-business använder
man inte videokonferens utan endast telekonferens. Anledningen till detta är delvis för
att medarbetarna inte upplever att tekniken som finns tillgänglig är tillräcklig och
delvis för att vissa medarbetare inte upplever det som nödvändigt. Under en av
intervjuerna kommenterades detta med
”Det finns ju videolänk men folk vill inte visa sitt ansikte på storbild tror jag”
Under projektmöte sju och åtta var jag med som observatör. De utmärkande jag lade
märke till var:











Problem med teknik försenade möte nr sju med fem minuter
En uppdatering av mjukvara i ÅFs datorer medförde att
Hälften av deltagarna var med via Skype-for-business och hälften på plats i
Borlänge
Minimalt med informell kommunikation före och efter mötet
Projektledaren var både mötesledare och mötets antecknare.
I början av mötet genomförs en presentationsrunda med syftet att alla
deltagare ska veta vilka som medverkar – efter 15 minuter kommer två till
medarbetare in på mötet via Skype-for-business, vilket resulterar i att de inte
vet vilka i konferensrummet i Borlänge som deltar. Citat ”nu vet jag inte vilka
jag pratar med men[…]”
Diskussioner kring ämnen som skulle underlättas med att få en visualisering av
ämnet har ingen visualisering(t.ex. bilder på detaljer från processorten).
Svårt att märka om någon deltagare via Skype-for-business faller bort från
mötet.
Avslutningsvis går man ”bordet runt” och ser om någon har något att tillägga
eller om det är några frågetecken.

Just gällande fördröjningen orsakad av tekniken, tycks det vara ett återkommande
problem. Det kommenteras som mer eller mindre vanligt under varje genomförd
intervju med medarbetare som är med på mötet virtuellt medan tekniken
kommenteras som fungerande av medarbetare som sitter på projektledarens ort, i
Borlänge.
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Utöver detta var det oerhört mycket diskussion kring tekniska detaljer. Projektledarens
breda insyn på alla kompetensområden och projektets detaljer medför att
projektledaren kan ha en diskussion kring de flesta områden.
Som observatör, och en utomstående, som inte träffat över hälften av
mötesdeltagarna eller som är insatt i ämnet mötet behandlar är det både svårt att ha
uppsikt över vem som säger vad och vad som menas med de som de säger. Under
intervjuerna berörde en av frågorna huruvida kommunikationen går obehindrat mellan
mötesdeltagarna.
”Jag tycker det fungerar bra, oftast. I och med att man har ganska bra hjälpmedel.
Man kan dela skärm. Man kan peka. Det tycker jag fungerar bra. Att jobba med ett
dokument fungerar bra, men när det börjar bli flera är det inte lika roligt. Tekniken
duger inte riktigt lika bra till när man har massa dokument igång samtidigt. Då kan det
bli lite förvirrat.” – Stödfunktion CE-märkning
Mötets upplägg fanns det delade åsikter om. Samtidigt som att upplägget upplevs som
positivt fanns det åsikter om att det ibland kan vara lite tidsödande.
”Mötena av naturliga skäl har varit vinklade så att de inte varit så intressanta för oss.
Det har förts mycket diskussion kring byggena och så vidare, betong är inte vi
automationsfolk så intresserade av, så där har det gått mycket tid” – Delprojektledare
automation
”[…] det är att man sitter ofta långa stunder och väntar på sin tur. Ibland sitter man ett
helt möte eller en hel timme och säger någonting på två-tre meningar, sen är man
egentligen färdig. Det kan vara otroligt ineffektivt. Sen känner jag ändå att vi har en
ganska bra möteskultur. Där man faktiskt lyssnar på varandra.” – Stödfunktion CEmärkning.
”Vi ska ju gå igenom alla punkter, det brukar vi hinna med och det känns lagom. Efteråt
brukar vi boka in tider om det är något vi vill fördjupa med ja de som berörs då, så man
slipper ta det med allihopa.” – Konstruktör Process
En av fördelarna som inte togs upp under någon intervju, men som räknades fram
under en diskussion med projektledaren, var den enorma summan pengar man sparar
genom att ha alla projektmöten virtuellt. Bara resekostnaderna skulle gå upp i
tusentals kronor per möte. Om man räknar på 18,50 kr per mil (Skatteverket, 2013),
där projektgruppen samlas i Borlänge skulle resekostnader uppgå i cirka 30 000 kr per
möte(se tabell 4 nedan). Utöver resekostnaderna tillkommer bland annat
lönekostnader för de timmar som går åt och traktamente om man måste sova över.
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Tabell 4 Projektets resekostnader för projektmöte om man inte har mötet virtuellt.

Tabell 4
Ort

Antal personer

Borlänge
Sundsvall
Ljusdal
Karlstad
Ludvika
Saxdalen

6 personer
5-6 personer
3 personer
1 person
1 person
1 person

Avstånd
(tur och
retur)
0
630 km
406 km
412 km
87 km
116 km

Reseersättningskostnad(18.50kr/mil)

0 kr
11 655 kr
7511 kr
7622 kr
1610 kr
2146 kr

Sammanfattningsvis utifrån intervjuerna är projektmötena relevanta till viss mån, men
i vissa fall kanske det inte är lika nödvändigt för att alla deltar. Ett förslag som kom upp
under en intervju var att endast en ansvarig för varje område deltog, som senare från
delge den relevanta informationen som togs upp till sina medarbetare.

5.4.

Kontinuerligt arbete och arbetsmöten

Arbetsmöten är en del av det kontinuerliga arbete som sker under projektets gång, där
man träffas för att se över sina framsteg och dubbelkolla att allt gått rätt till.
Processgruppen har några gånger under projektets gång samlats för ett arbetsmöte.
När det passar sig för ett arbetsmöte brukar oftast bero på att de känner av
situationen och avgör det behövs, vilket under projektets gång varit ungefär var tredje
vecka. För att inte låta kostnaden sväva iväg för kunden är man dock sparsam med
resandet vilket betyder att användningen av Skype-for-business är frekvent för att
samarbetet ska vara optimalt. Under de arbetsmöten som genomförs av
processgruppen används frekvent CAD-verktyg där man projekterar och
mötesprotokoll som underlag för beslut och ändringar i projekteringen.
Vid en sittning med processgruppens möte la jag märke
till att det var många diskussioner kring hur man skulle
lägga upp projekteringen, en del ändringar och
diskussioner beroende på vissa färdiga upplägg av
konstruktören var rent fysiskt möjliga. Skulle man ha
samma möte via Skype-for-business, där man bara kan
använda skärmdelning för att hjälpa konstruktören att
förstå vad man menar. Mötet är därför, enligt
processgruppens medarbetare, väldigt nödvändigt för
att man ska komma ikapp rent tankemässigt, kunna
ha ordentliga diskussioner och undvika
Figur 8 Projektmedlemmarnas hemorter och
missförstånd. Kroppsspråket spelar en stor roll här. processens ort
”[…] dock är det väldigt bra att någon gång träffas
tillsammans, dels för den sociala biten men också är det lättare handgripligen med
kroppsspråket förklara lösningar […]”
29

Trots att det mesta upplevs som positivt uppfattas det stora informationsflödet vid
dessa möten som en liten risk. I och med att man måste arbeta måste långsammare
när man samarbetar virtuellt, går allt mycket snabbare när man väl träffas och det är
lätt att information förbises eller hamnar under stolen. Detta har dock inte orsakat
några större problem, utan har varit något som ofta har löst sig med ett snabbt
telefonsamtal eller ett e-mail och undviks genom noggrannhet i dokumentation under
arbetsmötets gång.
”Då när vi träffas var tredje, var fjärde vecka blir det väldigt mycket information på en
gång. Då kan det vara någonting som man missar som [någon kanske] påminner en
om... ”vi sa såhär”[…] Väl på plats blir det väldigt mycket på en gång. När man har de
korta mötena när man ringer upp och snurrar i (3d)-modellen så tar man en sak i
taget.” säger Konstruktör process.
Även automationsgruppen brukar sitta i liknande arbetsmöten för att följa upp och se
att alla i gruppen är ligger i fas i arbetet. Automationsgruppen är dock inte lika virtuella
som processgruppen. De samarbeten de har är främst inom den krets som arbetar i
Sundsvall, men visst samarbete med ytterligare en konsult från systerprocessen i
Ludvika samt delprojektledare för el i Ljusdal. Samarbetet med Ludvikakonsulten har
främst varit vid på-platsbesök i Ludvika där man studerat processen men även några få
möten via telefon, som har upplevts som välfungerande.
Gällande det virtuella samarbetet mellan automation och el och hur pass lätt det är att
förstå varandra under virtuella möten säger delprojektledare el:
”Jodå, det är ganska lätt. Helt klart är det så. Men just i det skedet som vi befinner oss,
eller befann oss i då, med automationen i Sundsvall [gällande konstruktionen] är det
viktigt att man får träffas och sitta och surra och skissa lite live på ett dokument så
man sitter vid ett skrivbord eller ett konferensrum. Man spånar litegrann och då vare
mer utformning på skåpet vi satt och diskutera. Hur får vi plats med alla grejer? De här
önskemålen har vi också fått från driften där uppe i Kälarne att ”vi vill ha den här typen
av plintar… […]” då får man sitta och spåna det. Det blir då som ett startmöte, nu vet vi
vart vi står någonstans, och sen går resten bara med telefon, mail eller [Skype-forBusiness].”
Arbetet i de olika grupperna upplevs som att fungera väldigt bra. Konstruktören ur
processgruppen beskriver det som att den täta kontakten mellan gruppmedlemmarna
är vad som gör samarbetet lyckat.
Under intervjuerna tillfrågades projektmedarbetarna huruvida någon uppfattade att
ÅFs resepolicy bidrog till att man ibland inte fick möjligheten att resa när det
behövdes. Det var inget som någon uppfattade som ett problem, där ingen upplevt att
de varit tvungna att hålla ett möte virtuellt på grund av att en resa inte tillåts.
En aspekt, som uppfattades som positiv, med de arbetsmöten som processgruppen
genomför var möjliggörandet av informell kommunikation, vilket regelbundet varvade
med det formella arbetet under arbetsmötet jag deltog vid med processgruppen. Det
absolut viktigaste med arbetsmötena, enligt delprojektledaren för process, är att det
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blir ett extra granskningsförfarande där ritningar och processplanering granskas en
extra gång för att se till att inget som går ut till kunden, monteras eller beställs är
felaktigt.
Något som kan bli problematiskt i det kontinuerliga arbetet är möjligheten till feedback
mellan de geografiskt utspridda medlemmarna. En medarbetare beskriver att han
gärna visualiserar sina problem på en White-boardtavla, något som inte blir möjligt på
samma sätt när man endast har telefon- eller mailkontakt att förlita sig på. Direkta
problem som berör egna arbetsområdet kan dock lösas med snabb kontakt med sina
medarbetare på det aktuella kontoret man arbetar på, något som fungerar minst lika
bra. Men när man behöver samarbeta över kontorsgränserna kan man inte visualisera
på samma sätt, vilket kan resultera i skisser som man skickar mellan varandra eller
dylikt för att komma runt den geografiska barriären.

5.5.

Styrning

Styrningen i projektet innefattar de förutsättningar som projektledaren skapar för
projektmedarbetarna. Projektledaren har satt upp mål, en tidplan, delat ut uppgifter
till projektmedarbetarna, delegerat ansvar och befogenheter ska genomföras under
projektets gång. Detta uppföljs i projektmöten och med mail- och telefonkorrespondens där projektledaren fyller i genomförda och framtida arbetsuppgifter i
ett GANTT-schema. Vid situationer där projektledaren inte hört av projektmedarbetare
som sitter på annan ort brukar han kontakta sagd person för att se hur arbetet går.
Projektledaren säger att det är svårare att ha uppsikt över medarbetare som sitter på
annan ort. Eftersom t.ex. de på projektet arbetar i divisionen Industry medan
projektledaren arbetar i divisionen Infrastructure har inte projektledaren samma
uppsikt över den dokumentation av arbetstimmar som finns.
Om det är så att projektledaren märker att arbetet inte utförs enligt plan finns en
personalansvarig för varje del av projektet som man kan vända sig till. I extrema
situationer kan det hända ett en projektmedarbetare får avsluta sitt arbete på aktuellt
projekt.
Tidrapporteringen som genomförs medför också en fördel för projektmedarbetarna.
Man kan med hjälp av den se om en medarbetare har avsatt tid för det aktuella
projektet eller något annat under en viss dag och på så sätt få reda på om det är
lämpligt att kontakta gällande frågor. Detta är dock bara möjligt inom den egna
divisionen.

5.6.

Dokumentation

Dokumentationen av projektet genomförs på en av ÅFs egna servrar.
Projektmedlemmarna arbetar både direkt mot servern och på egna lokala datorer. När
arbetet är färdigt skickas uppdateras projektledaren med färdiga dokument. All
mailkorrespondens som behandlar projektet och går genom projektledaren sparas ner
som filer på servern för att man enkelt ska kunna gå tillbaka och se över beslut och
kommunikation som skett tidigare under projektets gång.
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Den allmänna uppfattningen om informationsdelning och dokumentationen i projektet
är positiv. Mötesprotokollets upplägg upplevs som smidigt både för
projektmedlemmar som varit med under hela projektets gång och för
projektmedlemmar som fått uppdrag i ett senare skede, då det räcker att se på det
senaste protokollet för att se alla tidigare beslut och vad som är på agendan.
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6. Analys och diskussion
Vid alla typer av projekt, inte bara virtuella, finns utmaningar och hinder man måste
övervinna för att nå det uppsatta målet. I denna fallstudie tycks, vid första anblick,
erfarenheten hos projektledaren och projektmedarbetarna samt deras expertis inom
projektets område medföra att utmaningarna övervinns utan större besvär. De
områden som främst undersökts har varit delar som främst behandlar någon sorts
kommunikation. Nedan följer en analys och diskussion kring det empiriska materialet
som tagits fram under detta examensarbete.

6.1.

Organisation

Om man går tillbaka och ser på den valda definitionen av projekt (kapitel 4.1.)
stämmer arbetet i denna fallstudie väl överens. De miljöfaktorer som främst påverkar
projektets framgång är i synnerhet den geografiska spridningen, men även interna
faktorer, som att man arbetar på flera projekt samtidigt, påverkar detta projekts
fortskridning.
Om man ser på projektet i allmänhet är det ett virtuellt projektteam. Men med tanke
på de spridda arbetsområdena som medför att samarbetet sker främst i små
grupperingar inom projektet skulle jag påstå att projektteamet inte är lika virtuellt som
definitionen påstår att ett virtuellt team är. När jag säger detta tänker jag främst på
automationsteamets samlokaliserade arbetssätt med visst samarbete med andra
parter inom projektet samt de frekventa samlokaliserade arbetsmötena som
processgruppen genomför.
De organisatoriska utmaningar som virtuella team har är främst det faktum att
organisationens uppbyggnad kan medföra att man sällan eller aldrig träffas öga mot
öga, något som Bergiel et al. (2008) säger bl.a. kan öka risken för missförstånd inom
projektgruppen (kapitel 4.7.3). Denna utmaning övervinns av
Processutvecklingsprojektets regelbundna arbetsmöten inom processgruppen och den
mer samlokaliserade kommunikationen i automationsgruppen.
Trots att flera av medlemmarna i alla delar av projektet är engagerade i flera projekt
samtidigt har det i största allmänhet inte upplevts som något problem.
Projektmedarbetarna är alltid antingen tillgängliga eller återkommer vid svar på mail.
För att sätta detta i perspektiv till teorin kan man se på det idealiserade virtuella
teamet som Ledwith och Ludden (2014) tar fram, kallat Virtually Enhanced team, som
de satt som motsats till ett Virtually Challenged team. Alla medlemmar som tidigare
arbetat med ÅF eller på ÅF under en längre tid har god erfarenhet inom att arbeta
inom virtuella team. Det enda undantaget har endast arbetat på ÅF i nio månader och
Processutvecklingsprojektet är det första stora uppdraget. För ett Virtually Enhanced
projektteam är erfarenheten en av variablerna som skiljer det från ett Virtually
Challenged, där Processutvecklingsprojektet ligger närmre ett Virtually Enhanced
snarare än ett Virtually Challenged.
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Under intervjuerna har allmänna uppfattningen varit att projektet går bra och att
projektets framgång beror på tillförlitligheten och samarbetet inom de olika
grupperna. Även Lepsinger och DeRosa (2008) identifierar just samarbetet och
engagemanget hos medlemmarna som fallgropar virtuella team riskerar att stöta på.
Delvis har detta projekt trampat i denna fallgrop, då det upplevts som ett litet problem
att den i första hand utsatta delprojektledaren inte hade tillräckligt med tid, på grund
av engagemang i ett annat projekt samtidigt.
Projektteamet har, som nämnt tidigare, viss erfarenhet av att jobba med varandra
tidigare. Projektledaren har arbetat med de flesta inom projektet tidigare och har god
kontakt med projektteamet vilket gör att de även på den variabeln ligger närmre ett
Virtually enhanced projektteam. Under studien har det inte undersökts hur pass
välkänd projektledaren är inom organisationen.
Under intervjuerna kom det fram att många tyckte det inledande projektmötet och
projektkickoffen bidrog till att målen och rollerna inom projektet framgått tydligt. Dock
hade inte alla möjligheten att delta på detta möte (se kapitel 6.2. för utförligare analys
och diskussion kring kickoffen). Detta tror jag kan vara en av de bidragande orsakerna
till den förvirring samt det senare behovet av extra resurser inom
automationsgruppen.
Tabell 5 Jämförelse mellan Ledwith och Luddens (2014) virtually enchanced projektteam och
processutvecklingsprojektets projektteam.

Tabell 5
Erfarenhet i
virtuella team

”Virtually enhanced”
God erfarenhet inom
virtuella team samt god
erfarenhet med att
arbeta med de andra
teammedlemmarna
Engagemang hos
Högt antal engagerade
projektmedlemmar teammedlemmar

Ledarstatus

Ledaren är känd inom
organisationen,
interagerar mycket och
ofta med teamet och har
god erfarenhet

Teamvision och
mål

Projektteamet har starkt
definierade visioner, mål
och uppgifter som
projektgruppen starkt
anpassat sig till
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Processutvecklingsprojektet
Mestadels god erfarenhet inom
virtuella team. Delvis arbetat med
varandra tidigare.

Högt engagemang hos de flesta.
Automationsgruppen krävde mer
resurser på grund av för många
engagemang inom gruppen
Övergripande projektledaren har
god erfarenhet med projekt inom
organisationen, arbetat med
många projektmedlemmar
tidigare och interagerar mycket
och ofta med gruppen.
De projektmedlemmar som var
med på inledande kickoffen var väl
informerade och anpassade
gällande mål, visioner och
uppgifter. Automationsgruppen
missade kickoffen vilket ledde till
missförstånd gällande uppgifter
och roller.

Under intervjun med stödfunktionen för CE-märkning framkom det att han möjligtvis
hade kunnat vara en större del inom projektet med tanke på sin kompetens. Där valde
man att inte inkludera honom så mycket som man kunde på grund av en tidigare
relation med en annan medarbetare som gjorde samma arbetsuppgifter. Detta såg inte
stödfunktionen för CE-märkning som ett problem i sig, men han sa att det betydde att
man missade viss ”överhörning” då man inte deltar i samma grad på projektmöten.
Detta var något som han däremot ansåg som vanligt med tanke på att hans
arbetsuppgifter ofta var en väldigt liten del av de projekt som han deltog i. En utav
Slack et al. (2013) listade förutsättningar för effektiva projekt är ”låg eller ingen
omsättning” på projektmedarbetare, vilket kan vara argument för att man inte ska
använda två personer till ett arbete som kan genomföras av en person.

6.2.

Uppstart

Enligt Cascio (2000) kan den absolut största nackdelen med helt virtuella team vara att
man aldrig ses öga mot öga, vilket inte är fallet i detta projektteam. Men arbetet i det
virtuella team som Processutvecklingsprojektet har underlättades, enligt intervjuerna,
väldigt mycket av det inledande uppstartsmötet som hölls i november samt
studiebesöket i Ludvika i januari. Cascio nämner att tilliten byggs bäst med ett
inledande möte, vilket definitivt varit fallet i Processutvecklingsprojektet.
Under inledande kickoffen la man grunden för att undvika de fyra fallgropar som
Lepsinger och DeRosa (2010) identifierar (se kapitel 4.7.3), något som styrks av
intervjuerna. Under kapitel 5.2. kan man se några av svaren om kickoffen, där det man
gillade mest var att få ett ansikte på de man skulle samarbeta virtuellt under projektets
gång. Kommunikationen uppfattas som att gå smidigare när man kan få en bild av den
man pratar med samtidigt underlättar det för att få en informell kontakt, något som
Cascio påstår skapar högre tillit i projektgrupper.
Vanligtvis när en grupp bildas och ska utföra ett uppdrag går de ofta igenom något som
kan kallas ”Grupputveckling” (se kapitel 4.4). Olika modeller har satts upp, där jag tagit
upp två stycken (Wheelans och Tuckmans). Båda modellerna påstår att man går
igenom ett antal steg innan man kan arbeta effektivt och produktivt. Under
intervjuerna påstår alla deltagande att det inte varit några större problem under
projektets gång, något som även projektledaren understryker.
Man skulle kunna ifrågasätta om projektet verkligen kommer upp i den effektiviteten
som man potentiellt kan med tanke på att man i princip går direkt från introduktionen
till Fas IV (Wheelans) eller Performing (Tuckmans). Detta är dock inget som jag
empiriskt kan bevisa. Hallin och Karrbom (2015) säger dock att Tuckmans Five-Stage
group development model är något man ”måste genomgå för att utvecklas till ett
välfungerande team”. Just på grund av det täta samarbetet i den mer virtuella
Processgruppen och den samlokaliserade Automationsgruppen samt att många har
arbetat med varandra tror jag att det inte är lika nödvändigt. I ett annat virtuellt
projekt, med annorlunda förutsättningar, t.ex. där många inom en projektgrupp inte
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har arbetat med varandra tidigare, kan det vara viktigt att lägga extra resurser på
uppstartsaspekten för att nå den optimala effektiviteten.
Anledningen till att Automationsgruppen inte inkluderades i kickoffen har inte kommit
fram under studien. Även om man har en liten del i projektet eller inte kommer vara
delaktig fören i ett långt senare skede kan det vara nyttigt. Under arbetet i detta
projekt var det just Automationsgruppen som hade frågetecken kring uppgifter och
roller orsakat av att man inte var med i inledningen. Hade man inledningsvis varit med,
hade det kunnat komma fram tidigare att det var mer arbete än i ett vanligt
automationsprojekt.
Ett bra uppsamlingstillfälle för de projektmedlemmar som missade inledande kickoffen
var det studiebesök som genomfördes i januari. Där deltog även automationsgruppen,
vilket bidrog till att även de fick den inledande öga-mot-öga-kontakten som både
argumenteras för av Cascio (2000) och upplevs som positiv av de som intervjuats i
studien. Vid ett sådant tillfälle kan det även vara lämpligt att ha en andra
teambuildande aktivitet likt den man hade vid inledande kickoffen, när man ändå har
betalat för resan dit.

6.3.

Projektmöten och kommunikationstekniken

Det finns många intressanta perspektiv som både observerats och tagit upp under
intervjuerna i denna studie. Den generella och spontana stämningen under
intervjuerna är att det fungerar bra som det är nu. Något som upplevs som negativt är
dock att mötena kan vara lite ineffektiva och ibland inte relevanta, precis det Hallin
och Karrbom Gustavsson (2015) påstår är vanligt inom de flesta organisationer. Några
anledningar till detta kan vara den långa agendan, antalet som deltar (mellan 10 – 15
stycken), stort fokus på vissa områden medan inget fokus på andra områden (något
som framgick under intervjuerna med automationsmedlemmar). Tekniken fungerar
heller inte alltid som den ska, vilket ibland kan orsaka förseningar. Utifrån
observationerna och intervjuerna kan jag konstatera att många av de fallgropar som
Pullan (2011) identifierar (se kapitel 4.7.2) är vanligt förekommande under mötets
gång.
Bland de punkter som tas upp är den viktigaste av alla Dåliga förberedelser. Genom att
vara extra förberedda inför ett möte kan undvika att t.ex. tekniska förutsättningarna
eller mötets tidsåtgång upplevs som problem. Något som Pullan (2011) tar upp som
lösningar på just det problemet är att gå igenom följande saker innan mötet




Mötets syfte
Vilka mål mötet har
Klara roller – ”vilka gör vad”

Syftet och målet med mötet är något som alla verkar vara införstådda på. Dock kan
man förmodligen ändra rollfördelningen för att få lite smidigare flöde på mötet. För
tillfället finns i princip endast en roll på mötet, och det är mötesordförande.
Mötesordförande antecknar och leder mötet. Detta kan leda till att mötet upplevs som
långsamt då det i vissa fall kan stanna upp.
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När man kommunicerar virtuellt vid projektmöten, utan videokonferens, som i detta
projekt saknas både möjligheten till kontextuell förståelse kring samtalsämnena samt
visualiseringsmöjligheterna man har när man sitter i samma rum. Vissa inom
projektgruppen påstår att de inte känner att videokonferens, men Zofi (2011) och
Cascio (2000) säger att bland annat icke-verbala signaler är viktigt vid
kommunikationen för att få en fullständig uppfattning och undvika missförstånd.
Kellogg School of Management (2015) påstår även att videokonferens är att bra sätt
att humanisera sina projektmedarbetare.
Visualiseringsverktygen används sällan, och när man väl använder det (t.ex. CAD-fil för
att visualisera processen man utvecklar) är det i slutet av mötet. Där använder man sig
av skärmdelning, men när man visar så pass avancerade program över nätet går det
långsamt. Gällande utnyttjandet av de tekniska förutsättningarna finns det
förbättringsmöjligheter.

6.4.

Kontinuerligt arbete och arbetsmöten

I ett projekt som detta skulle det förmodligen vara omöjligt att inte genomföra
arbetsmöten under det kontinuerliga arbetet. Det stora informationsflödet som
kommer hand i hand med att de med mest virtuellt samarbete träffas är ett perfekt
sätt att säkerställa att inga missförstånd dykt upp eller att arbetet går i fel riktning.
Som nämnt i empirin kan det finnas en liten risk med stort informationsflöde på en
gång, något som åtminstone en medarbetare upplever.
Dock skulle jag påstå att fördelarna verkligen överväger nackdelarna. Genom att sätta
sig ner i samma rum, på det sätt som processgruppen har gjort, bidrar det till att
undvika fallgroparna ”dåligt samarbete”, och ”dåligt engagemang hos
projektmedarbetarna, identifierade av Lepsinger och Derosa (2010). Genom att träffas
någorlunda regelbundet och samarbeta mycket och ofta virtuellt bygger man upp en
informell relation, som i ”vanliga fall” inte är normalt i virtuella team och virtuella
projektteam (Pawar och Sharifi, 1997). Virtuellt samarbete, som i vanliga fall har både
längre ledtid och produktivitet (Zenun et al. 2007), blir även effektivare genom att
träffas regelbundet i arbetsmöten. I och med dessa projektmöten får man även
möjlighet att genomgå den grupputvecklingsprocess som krävs för effektivt
samarbete(se kapitel 4.4.).
Att få insyn i ekonomiska aspekterna i Processutvecklingsprojektet har inte varit
möjligt, vilket betyder att de ekonomiska ramverk som finns kan inte presenteras i
detta examensarbete. Men om man ser till Projektmålstrianglen (kapitel 4.1.2) skulle
jag välja att placera detta projekt med tyngdpunkten på kvalitet. Detta då varken
projektmedarbetarna eller projektledaren har uppfattningen att det skulle vara ett
kostnadsmässigt problem att resa i tjänsten för projektets skull. Detta är något som jag
även tror är viktigt i virtuella projekt, då man när det är nödvändigt kan behöva sätta
sig ner i samma rum för att säkerställa att inga missförstånd eller missar har dykt upp
under arbetets gång.
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Automationsgruppens kontinuerliga arbete har inte varit virtuellt i samma mån, utan
snarare ringa samarbeten med delprojektledaren för el samt en extern konsult som
stödfunktion i Ludvika. Även där, i de fall när det behövs ett samlokaliserat möte, har
det inte varit några problem. Både externa konsulten från Ludvika har kunnat besöka
Sundsvall och vice versa när behovet har funnits.
Som nämnt i kapitel 4.7.2. har man inte samma möjlighet för feedback och hjälp under
det kontinuerliga arbetet när man arbetar i virtuella team. Något som togs upp under
en av intervjuerna. Man vill gärna visualisera problemet, på t.ex. en White-boardtavla
och har inte samma möjlighet till det över telefon eller mail. Utnyttjar man inte de
tekniska förutsättningarna man har, eller kan skaffa sig (t.ex. videokonferens) är det
förståeligt att detta kan upplevas som ett problem.

6.5.

Styrning

Det viktigaste för en projektledare, utifrån ett Virtuellt-teamperspektiv, är att skapa
förutsättningar som gör att projektet inte går i de många fallgropar eller misslyckas
med de utmaningar som står i vägen för ett projekts succé eller misslyckande, något
som självklart är aktuellt i alla typer av projekt, men inte minst i virtuella projekt.
Under tidigare delar av analysen har dessa förutsättningar diskuterats där
projektledaren har lyckats att skapa bra förutsättningar för majoriteten av projektets
deltagare i och med kickoff, välfungerande möten och väl valda projektmedlemmar.
Men, som alltid, finns det förbättringsmöjligheter.
Den mesta av uppföljningen kring projektets fortskridande ser ut att, från mitt
perspektiv, skötas via de regelbundna projektmötena. Just i virtuella team är
uppföljning ett viktigt verktyg för projektledaren för att se att alla uppgifter genomförs
i tid. Men uppföljning, endast via projektmötena, kanske inte är det bästa sättet, då
det tar upp mycket av mötestiden att dubbelkolla de aktuella punkterna vilket i sin tur
resulterar i att projektmedarbetare ibland kan känna att mötena känns något
långsamma.
Kontrollmekanismer är något som tas upp som en förutsättning för ett effektivt projekt
(Slack et al., 2013), vilket blir extra viktigt i situationer när man inte kan följa upp
arbetet på daglig basis i och med samlokalisering. Då kan man fråga sig huruvida
projektmötena är lämpliga för den uppföljningen, just på grund av den tid det kräver
och om det kanske finns något effektivare uppföljningssätt.
För att kunna ha genomgående kontrollmekanismer borde det underlätta om man
använder sig av Work Breakdown Structure och GANTT-schema, som nämns som
viktiga i ÅFs tio gyllene regler för projektarbete. Hur pass vanligt förekommande det är
att man går så djupt in i ett projekt av denna typ, där man bygger upp något helt nytt,
är svårt att analysera. Om det är möjligt, bör det uppmuntras att användas dock.
Tidrapporteringen som konsulterna skickar in som faktureringsunderlag till sina
personalchefer kanske skulle kunna kombineras med någon slags

38

uppföljningsrapportering också, men i sådana fall skulle det förmodligen kräva större
systemförändringar.
Något som inte framgått under examensarbetets gång är huruvida det är fastställt hur
man kommunicerar, t.ex. vilket kommunikationsmedium man använder i vilka
situationer. Under några av intervjuerna nämndes det som viktigt att skicka en kopia
av e-mails till projektledaren. Detta kan vara något som man borde jobba med att
klargöra redan i början av arbetet, genom att upprätta en kommunikationsplan där
man pratar igenom hur man vill sköta kommunikationen. Vissa inom projektet kanske
mycket hellre pratar i telefon än att maila vilket kan skapa irritationsmoment om
personen i fråga alltid får ett e-mail. Ytterligare ett argument för en
kommunikationsplan kan vara för att säkerställa att rätt person får rätt information i
rätt situation.

6.6.

Dokumentation

Dokumentationen är ett av de viktigaste kommunikationsmedierna då det är där
beslut, ritningar och konstruktioner m.m. sparas. Som nämnt i empirin fungerar både
informationsdelningen och dokumentationen inom projektet bra. Mötesprotokollet
efter projektmöten upplevs som ett effektivt sätt att hålla sig informerad kring
projektets fortskridande. Att mailkorrespondensen mellan projektmedarbetarna ofta
går via projektledaren verkar även det vara positivt då det gör att projektledaren kan
få en smidig syn på hur projektet fortskrider.

6.7.

Virtuellt team?

I början av studien var inställningen, med tanke på den stora geografiska spridningen
inom projektet, att det var ett typexempel på ett virtuellt team enligt definitionen i
kapitel 4.7.1. Dock har jag upptäckt att samarbetet inom projektteamet snarare i viss
mån varit mer likt som det i en (projekt)grupp, vilket medfört att det i förlängningen
kanske kan ses som en virtuell grupp med virtuella team inom gruppen. Likt med
definitionen av grupp och team i kapitel 4.3. ser man att projektet har ett gemensamt
slutmål. Under intervjuerna tillfrågades projektmedarbetarna huruvida de tyckte
definitionen som togs fram i kapitel 4.7.1. stämde överens med
Processutvecklingsprojektet, vilket alla höll med om.
Men när man ser på hur arbetet fortskrider är det snarare att man delar information
med varandra och arbetare individuellt än en kollektiv arbetsinsats inom hela
projektet. Samtidigt kompletterar projektmedarbetarna varandra i sina arbetsuppgifter
med sina uppdrag och kompetenser likt definitionen av ett team. När man sen ser på
olika delar inom projektet, främst Processgruppen och till viss del
Automationsgruppen, är definitionen av team och virtuellt team mer passande. Men
projektet i stort skulle kunna vara definitionen av en blandning mellan Virtuell
projektgrupp och Virtuellt projektteam. Att det är ett virtuellt projekt råder det enligt
mig inga tvivel om, men graden av grupp eller team kan diskuteras beroende på hur
man definierar.
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Många forskare och författare som diskuterar virtuella team har ofta tidszon- och
kulturaspekten med, vilket är situationer där det inte är möjligt att träffas på en
regelbunden basis. Det blir därför en relativ stor skillnad i perspektiv mellan
Processutvecklingsprojektets virtuella team och de virtuella team som diskuteras och
används inom forskningen.
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7. Slutsats
För att börja slutsatsen måste man gå tillbaka till syftet och frågeställningen för
påminna om varför denna uppsats skrivs. Syftet med examensarbetet var, som nämnt i
kapitel 1.1., att se hur man hanterar det Processutvecklingsprojektet utifrån det
virtuella perspektivet. Målet var att undersöka om projektet påverkas av att man har
projektmedarbetarna geografiskt utspridda samt att ta fram rekommendationer på hur
man kan ta lärdom i framtida projekt och effektivisera framtida arbetsprocesser.
Utifrån syftet och målet togs en frågeställning fram vilket lyder som följer




Påverkas Processutvecklingsprojektet av att projektmedlemmarna är utspridda
geografiskt och hur kan de eventuellt negativa konsekvenserna åtgärdas och
förbättras?
Hur hanteras de hinder som forskningen påstår kan uppstå vid geografisk
spridning och hur kan man ta lärdom i framtida virtuella projekt?

Utifrån första frågan har sex stycken delmoment inom projektet observerats och
analyserats för att undersöka huruvida Processutvecklingsprojektet påverkas av att
arbetet sker i ett virtuellt team. Studien har kommit fram till att projektet påverkas av
den geografiska spridningen, men hanterar de fallgropar och utmaningar effektivt
vilket oftast bidrar med en positiv utgång.
Utifrån rent organisatoriska perspektiv är konstellationen av projektmedlemmar
väldigt erfaren med tidigare erfarenhet av att arbeta med varandra och teamvisionen
samt målen var klara från början, något som Ledwith och Ludden (2014) argumenterar
för som viktiga. Projektet har dock påverkats av att automationsgruppen inte var nog
införstådda på hur pass omfattande deras arbetsområde var. Vid en samlokalisering
hade detta förmodligen framgått tidigare. På grund av att den inledande
delprojektledaren inte hade tillräckligt med tid över för att utföra sina uppgifter till
fullo, delgavs inte detta heller till automationsmedarbetarna vilket sin tur har
resulterat i de extra resurserna som krävts i senaste månaden.
Detta påverkades extra av att automationsgruppen inkluderades sent in i projektet,
något som anses som vanligt, vilket medförde att ingen i automationsgruppen deltog i
den inledande kickoffen. Något man borde överväga att ändra till framtida projekt,
inte bara för en automationsgrupps skull, utan också för en hel projektgrupps skull.
Genom att hålla den inledande kickoffen samt studiebesöket (där man träffades igen)
lägger man grund för att undvika de fallgropar som många virtuella team riskerar att
gå i. Om man har möjlighet, bör man inkludera hela projektgruppen, även de som vars
arbete inte inleds fören i ett senare skede.
Stödfunktionen för CE-märkning, som vanligtvis brukar vara en väldigt liten del av
projekt, var en ännu mindre del av detta projekt med tanke på att man använde två
personer till de arbetsuppgifter som han hade kompetens för. Valet är förklarat, men
både med tanke på att han personligen ansåg att det medförde till att han missade viss
”överhörning” samt att förutsättningarna för effektiva projekt är ”låg eller ingen
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omsättning” på projektmedarbetare är det bra inkludera projektmedarbetare så
mycket som möjligt. Detta för att dessa lite mindre medverkande trots allt kan bli
”tvungna” att vara med på några fler projektmöten och se till att även deras frågor tas
upp och inte faller mellan stolarna. Detta blir speciellt viktigt med stödfunktioner som
är helt virtuella och som man sällan eller aldrig träffar och påminns om de frågor de
hjälpt till med.
Det som har störst påverkan på projektet i och med den geografiska spridningen är
under de projektmöten som genomförs. De möten som genomförs kan upplevas som
både effektiva och bra samtidigt som de ibland kan upplevas ineffektiva och tradiga.
Inledningsvis bör förberedelser inför möten prioriteras. Avstämning av tidigare punkter
borde inte behöva diskuteras vid varje möte och kan avarbetas genom att skicka ut ett
avstämningsmail.
I kapitel 4.1. nämns några exempel på hur man får möten att vara och kännas
effektiva, t.ex. att de är tydligt ledda. Under virtuella möten blir detta ännu viktigare.
En tydligare rollfördelning kan behövas för att uppnå detta. Där kan man överväga att
någon annan än mötesordföranden antecknar som en slags mötessekreterare för att
det ska gå smidigare. En ny roll som kan vara bra att lägga till är visualiseringsansvarig.
För tillfället brukar den största delen av visualiseringen av arbetet genomföras i slutet
av mötet, eller inte alls. För att underlätta kommunikationen och skapa kontext i
kommunikationen kan det underlätta. I kapitel 4.1. nämns även just visualisering som
extra viktigt under projektmöten för att hålla alla mötesdeltagare lika involverade och
informerade.
För att inkludera alla mötesdeltagare, lättare kommunicera och se vilka man
kommunicerar med kan det underlätta att i framtiden övergå till att använda sig av
videokonferens snarare än telekonferens över Skype-for-business. De tekniska
möjligheterna i programmet finns, men hur pass möjligt det är på de olika
arbetsplatserna inom ÅF är varierat. Med tanke på hur mycket pengar man sparar
genom att ha virtuella möten, argumenten som tas upp av Zofi (2011) och Cascio
(2000) gällande icke-verbala signaler samt det faktum att det för en oinvigd
mötesdeltagare kan vara väldigt svårt att hålla koll på vem som pratar (speciellt när det
är flera deltagare som kommunicerar från ett rum) finns det underlag för att i
framtiden undersöka möjligheterna att övergå till videokonferens.
Under kontinuerliga arbetet genomförs arbetsuppgifterna till stor del individuellt, då
medarbetarna kompletterar varandra med sina olika kompetenser. Geografiska
spridningen påverkar samarbetet, men utifrån observationerna och intervjuerna har
jag fått uppfattningen att det inte påverkar projektet negativt. När man samarbetar
virtuellt, ska arbeta i t.ex. CAD-filer, kan arbetet gå något långsammare, men det
upplevs inte som ett problem.
Under projektets gång har inga större missförstånd orsakats av
kommunikationsmissar, men för att säkerställa att det inte sker i ett senare projekt kan
det vara bra att upprätta en kommunikationsplan som hjälpmedel i kommunikationen.
42

Med hjälp av kommunikationsplanen kan man säkerställa att man vet vem som vill ha
vilken information och på vilket sätt kommunikationen ska förmedlas.
Den mest virtuella delen av projektet, som är processgruppen, klarar av samarbetet
väldigt bra genom att ha regelbundna samlokaliserade möten där de, förutom att få
den sociala biten, som anses som viktigt, kan lösa problem mer effektivt. Det är både
ett effektivt sätt att gå närmare målet samt att skapa ett närmare samarbete som kan
gynna framtida projekt och något som bör uppmuntras i framtida projekt. När man
som projektteam känner ett behov att sätta sig ner tillsammans ska man få göra det,
då det har positiv verkan på resultatet i slutändan.
Även här finns dock möjligheten att använda sig av videokonferens för att samarbeta
smidigare och visualisera problem med varandra utan att behöva sitta i samma rum.
Ser man varandra och t.ex. samma White-boardtavla kan man spara mycket pengar
istället för att göra resan om man arbetar med större avstånd än som det är i nuläget
mellan medlemmarna i Processgruppen.
Genom att skapa förutsättningar för Processutvecklingsprojektet att kringgå
fallgroparna och utmaningarna identifierade i kapitel tre av denna rapport har
projektledaren på ett effektivt sätt styrt detta projekt mot sitt mål. Fallgroparna,
utmaningarna och hur de har hanterats sammanfattas nedan.
Genom att inledningsvis hålla en kickoff där det säkerställdes att de involverade
projektdeltagarna var införstådda på målen, rollerna samt fick lära känna varandra
underlättar samarbetet och engagemanget hos projektmedlemmarna samt gör det
lättare att kommunicera virtuellt.

7.1.

Rekommendationer

Sammanfattningsvis kan man säga att Processutvecklingsprojekt, likt många andra
projekt, står inför samma utmaningar som alla typer av projekt genomgår, virtuellt
eller ej. Dock är de extra utsatta i situationer när man från början inte tydligt definierar
mål och roller, inte kommunicerar ofta och tydligt inom de samarbetande instanserna
och projektet i stort samt inte har tillräckliga resurser och engagemang hos
projektmedarbetarna.
Processutvecklingsprojektet har hanterat dessa hinder på ett effektivt sätt, men
arbetet kan gå ännu smidigare. Nedan följer därför några rekommendationer man kan
ta med sig till framtida projekt samt rekommendationer på förbättringar man kan
implementera i framtiden.
Uppstart och organisation



Uppstartsmöte och kickoff genomfördes där konkreta mål och roller definieras i
enlighet med SMART-principen.
Redan innan första uppstartsmötet bör man, om möjligt, ha hela
projektgruppen färdigställd, vilket gör att alla har möjlighet att delta.
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Deltagande projektmedarbetare har i stort mycket erfarenhet i att arbeta i
virtuella team. De med mer erfarenhet gör stora bidrag till de medarbetare
som inte tidigare arbetat i virtuella team.
Säkerställa att alla inom projektet är medvetna om omfattningen av arbetet så
de i ett tidigt stadie kan ha en uppfattning om de kommer hinna genomföra sitt
arbete i tid eller om extra resurser kan krävas.
Låg omsättning på projektmedlemmar, speciellt stödfunktioner, bidrar till färre
kommunikationsvägar och lägre risk för att de uppgifterna faller mellan
stolarna.
Förbered projektgruppen på utmaningar som finns i virtuella projektteam.
o Prata om de utmaningar som ett virtuellt projekt kan stå inför redan vid
uppstart för att projektgruppen ska vara uppmärksam.

Projektmöten


Effektivisera mötesprocessen genom att
o Förberedelse innan mötet
 Be, redan i möteskallelsen, deltagarna att gå igenom föregående
protokoll för att kunna stämma av om vissa punkter är färdiga,
inte behöver diskuteras eller som behöver diskuteras extra
mycket.
o Tydligare rollfördelning under mötet
 Inte samma person som antecknar och som är mötesordförande
 Ha en designerad visualiseringsansvarig som förbereder
eventuella bilder/CAD-filer innan mötet och/eller under mötet
och som tar över skärmen när det passar under själva mötet för
att undvika väntetiden i slutet när man byter mellan bilder eller
försöker röra sig inom en CAD-fil.
o Undersök möjligheten att börja använda videokonferens
 Förutsättningarna mellan de som ringer in till telekonferensen
och de som sitter i samma rum tillsammans är olika. Genom att
använda videokonferens får alla samma förutsättningar att få
kontext på det som diskuteras, samt medför detta att man ökar
engagemanget i mötet.
 Det blir lättare att se vem man pratar med.

Arbetsmöten och kontinuerliga arbetet






Processgruppen håller regelbundna arbetsmöten – när det behövs
samlokaliserat
o Detta bidrar till att de lär känna varandra bättre vilket ökar
samarbetsförmågan
Utnyttja tekniken till fullo
o Använder man videomöjligheten kan man på ett lättare sätt förklara,
samarbeta och kommunicera när man samarbetar virtuellt.
Upprätta en kommunikationsplan vid projektstart
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o Säkerställa att rätt person får rätt information vid rätt tidpunkt och på
rätt plats.
Ständiga uppdateringar av kalender
o Undvik förbristningar mellan samarbetande instanser genom att
ständigt uppdatera offentliga kalendern när man är upptagen i andra
projekt eller på annat sätt okontaktbar.
Ständig förbättring
o Uppmuntra och uppmana projektmedarbetare att lämna
förbättringsförslag på hur arbetsprocessen och samarbeten mellan olika
delar i projektet, projektmöten och kan förbättras.
Inställningen från ledning tycks vara att om en samarbetande instans behöver
träffas samlokaliserat får man det. Detta bör man ta med sig i framtiden, då
finns väldigt många fördelar med att träffas samlokaliserat då och då.

Styrning och dokumentation







Utnyttja möjligheten att använda GANTT-schema genomgående under
projektet för uppföljning av framsteg.
Upprätta en genomtänkt och tydlig kommunikationsplan i början av projektet
där medarbetare kan kommentera och påverka hur de helst eller främst vill få
information, vilken information som är relevant och hur de ska kommunicera.
Tidrapporteringen, som bara syns inom egna divisionen, kan, om möjligt,
utnyttjas för att säkerställa att projektgruppens medlemmar lägger ner den
överenskomma tiden på arbetet.
Sträva efter att fortsätta ha mötesprotokollen som levande dokument, då det
uppskattas inom projektgruppen då man kan gå tillbaka och se på tidigare
beslut och hålla sig uppdaterad.
o Men om man väljer att ha mindre uppföljning och mer beslutstagande
kan det nuvarande mötesprotokollets disposition användas som ett
levande uppföljningsdokument, med ett kompletterande
mötesprotokoll där bara beslut dokumenteras.
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8. Vidare forskning
Denna studie har endast hanterat ett projekt på ÅF, förslagsvis kan man i ett senare
skede jämföra olika projekt inom olika divisioner på ÅF. För att genomföra en sådan
studie kan det vara intressant att till att börja med se hur pass vanligt förekommande
virtuella projekt är, samt om de i praktiken stämmer överens med definitionen av ett
team eller snarare är närmare en grupp. Det kan även vara intressant att se på hur
man kan ständigt förbättra projektverksamheten inom virtuella projekt för att öka
medvetenheten om de problem och hinder som kan uppstå när man arbetar med
geografisk spridning. Ständig förbättring likt det arbete man använder inom
producerande industrier kan vara ett lämpligt tillvägagångssätt att undersöka huruvida
det går att anpassa för användning inom geografiskt separerade projektmedarbetare.
Just gällande ständig förbättring kan det vara möjligt att undersöka införandet av en
virtuell anslagstavla, lik just det man använder sig inom tillverkande industrier.
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10.

Bilagor

Bilageförteckning
1. Intervjumall
2. Bearbetad intervjumall efter första intervjun
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Intervjumall











Vilket årtionde är du född?
Vad har du för utbildning?
Vad har du för arbetsuppgifter inom projektet?
Vilket företag är du anställd av?
o Hur länge har du jobbat på ÅF? / Hur ofta brukar du jobba med projekt i
samarbete med ÅF?
Har du tidigare hört begreppet virtuella team i något sammanhang? I vilket
sammanhang?
o Säg definition: Virtuella team innebär att man som ett projektteam eller
arbetsteam och arbetar mot ett gemensamt mål samt genomför sina uppgifter
men sällan eller aldrig träffas öga mot öga
o Hur tycker du den definitionen speglar ert arbete i Kälarneprojektet?
Har du gått någon utbildning inom ÅF?
o Vad behandlade den utbildningen?
o Nämndes någonting om virtuella team, eller arbete från olika orter?
Vad tycker du allmänt om användandet av virtuella team?
o Har du arbetat i virtuella team tidigare? Har det varit uppbyggt på samma
sätt?
o Vad skulle du säga fördelarna är med att arbeta i virtuellt team?
o Vad skulle du säga nackdelarna är med att arbeta i virtuellt team?
o Vad tycker du största skillnaden är gentemot att jobba i ett traditionellt
projektteam? Saknar du något? Exempel.

Projektkickoff och -uppstart












Jag har fått det berättat för mig att ni hade en projektkickoff i september förra året, var
du där?
o Hur tyckte du projektkickoffen var?
 Tillräcklig?
 För mycket?
 Onödigt?
 Relevant?
o Om inte: hade du haft nytta av att vara där? Varför, varför inte?
Vad behandlade projektkickoffen?
Var du väl införstådd på projektets mål efter kickoffen?
Hur pass införstådd blev du på dina projektmedarbetares roller samt din egen roll i
projektet?
Var du bekant med/hade du arbetat med många av dina nya projektmedarbetare förut?
Exempel.
o Hur väl lärde du känna dina nya medarbetare(som du inte kände sen tidigare)?
Exempel.
Saknade du något under projektuppstarten, i så fall exempel?
Jag har förstått att riktiga arbetet inte kom igång ordentligt fören januari 2016, vad
tycker du om att det var så lång tid mellan projektkickoffen och starten av
projekteringen?
Hur bra koll hade du på dina projektmedarbetare/deras uppgifter när arbetet gick
igång?
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Team och kommunikation














Tycker du att du är väl bekant med projektgruppen i nuläget?
o Varför, varför inte?
Innebär dina arbetsuppgifter några samarbeten med andra personer inom projektet?
o Direkta, indirekta?
o Hur samarbetar ni?
o Hur tycker du att det fungerar?
o Vad tror du är den viktigaste aspekten för ett lyckat samarbete?
o Har det hänt att du inte kunnat gå vidare med dina arbetsuppgifter?
o Varför?
Vem vänder du dig till när du stöter på problem i första hand?
o Upplever du att du kan vända dig till medlemmar i projektgruppen vid
problem? Varför, varför inte? Behöver du det?
Hur tycker du kommunikationen fungerar inom projektet?
Vilken eller vilka aspekter tycker du fungerar sämst kommunikationsmässigt?
Vilka tycker du fungerar bäst?
Vad tycker du är det viktigaste man bör tänka på när man kommunicerar virtuellt?
Hur tillgängliga är dina projektmedarbetare när du behöver kontakta dem?
Har det förekommit några kommunikationsmissar? Missförstånd, felaktig information,
ingen information alls.
o Orsak?
o Utfall?
Har du alltid informationen du behöver för att utföra ditt jobb?
o Händer det att du inte haft det?
o Hur löste du det? Tog det lång tid?
o Vad var anledningen?

Om personen är beroende av någon annans arbete.



Har det hänt att du genomfört en uppgift som någon annan skulle göra egentligen?
Varför?
Hur håller du projektledaren uppdaterad på din fortskridning i projektet?

Möten








Vad är din allmänna uppfattning om era projektmöten?
o Tidsaspekt
o Antal möten, för många, för få?
o Deltagande
Hur tycker du tekniken fungerar?
o Tycker du man utnyttjar den till fullo? Exempel
Har du lätt att hålla koll på vem det är som pratar?
o Exempel
Upplever du att informationen som delges vid möten alltid är relevant för dig?
Hur tycker du dokumentationen av era projektmöten fungerar?
Har du arbetat i något annat projekt på ÅF där projektmöten dokumenteras
annorlunda?
o Hur i så fall?
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Brukar det hända att du sitter i arbetsmöten med andra projektmedlemmar från
Kälarneprojektet?
o Med vilka i så fall?
o Virtuellt eller på plats?
o Virtuellt:
 Vad tycker du om det? Exempel
 Är det lätt att förstå varandra? Exempel
 Går det smidigt att arbeta?
o På plats:
 Vad tycker du om det?
 Brukar du behöva resa för att delta vid arbetsmöten?
 Varför inte?
 Vad tycker du om det?
o Känner du att ni alltid har möjlighet till ett på-plats möte om det behövs?
 Resursmässigt
 Tidsmässigt kontra andra projekt
 Stöd från din platschef

Om tid finns:

Arbete






Ungefär vad innefattar dina arbetsuppgifter?
Hur många projekt är du delaktig i för tillfället?
o Samma uppgifter på alla projekt?
Hinner du med allt arbete på arbetstid?
Vilka förutsättningar är viktiga för dig för att du ska kunna genomföra ditt arbete?
Har du dem?
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Bearbetad intervjumall efter första intervjun
Introduktion











Vad har du för utbildning?
Skulle du vilja gå igenom hur en typisk arbetsdag ser ut för dig?
Vad har du för arbetsuppgifter inom projektet?
Hur länge har du jobbat på ÅF? / Hur ofta brukar du jobba med projekt i samarbete
med ÅF?
Har du tidigare hört begreppet virtuella team i något sammanhang? I vilket
sammanhang?
o Säg definition: Virtuella team innebär att man som ett projektteam eller
arbetsteam arbetar mot ett gemensamt mål men sällan eller aldrig träffas öga
mot öga
o Hur tycker du den definitionen speglar ert arbete i Kälarneprojektet?
Har du arbetat i virtuella team tidigare? Har det varit uppbyggt på samma sätt?
Vad tycker du allmänt om användandet av virtuella team?
o Fördelar?
o Nackdelar?
o Vad tycker du största skillnaden är gentemot att jobba i ett traditionellt
projektteam? Saknar du något? Exempel.
Hur många projekt är du delaktig i för tillfället?
o Är upplägget liknande i de andra projekten?

Projektkickoff och -uppstart










Jag har fått det berättat för mig att ni hade en projektkickoff i november förra året, var
du där?
o Hur tyckte du projektkickoffen var?
 Tillräcklig?
 För mycket?
 Onödigt?
 Relevant?
o Om inte: hade du haft nytta av att vara där? Varför, varför inte?
Vad behandlade projektkickoffen?
Var du väl införstådd på projektets mål efter kickoffen?
Hur pass införstådd blev du på dina projektmedarbetares roller samt din egen roll i
projektet?
Var du bekant med/hade du arbetat med många av dina nya projektmedarbetare förut?
Exempel.
o Hur väl lärde du känna dina nya medarbetare(som du inte kände sen tidigare)?
Exempel.
Saknade du något under projektuppstarten, i så fall exempel?
Hur bra koll hade du på dina projektmedarbetare/deras uppgifter när arbetet gick
igång?

Team och kommunikation


Känner du alla inom projektgruppen?
o Varför, varför inte?
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o Tycker du att det behövs?
Innebär dina arbetsuppgifter några samarbeten med andra personer inom projektet?
o Direkta, indirekta?
o Hur samarbetar ni?
o Hur tycker du att det fungerar?
o Vad tror du är den viktigaste aspekten för ett lyckat samarbete?
o Har det hänt att du inte kunnat gå vidare med dina arbetsuppgifter?
o Varför?
Vem vänder du dig till när du stöter på problem i första hand?
o Upplever du att du kan vända dig till medlemmar i projektgruppen vid
problem? Varför, varför inte? Behöver du det?
Hur tycker du kommunikationen fungerar inom projektet?
Vilken eller vilka aspekter tycker du fungerar sämst kommunikationsmässigt?
Vilka tycker du fungerar bäst?
Vad tycker du är det viktigaste man bör tänka på när man kommunicerar virtuellt?
Hur tillgängliga är dina projektmedarbetare när du behöver kontakta dem?
Har det förekommit några kommunikationsmissar? Missförstånd, felaktig information,
ingen information alls.
o Orsak?
o Utfall?
Hur tycker du informationsspridningen fungerar inom projektet?
Har du alltid informationen du behöver för att utföra ditt jobb?
o Händer det att du inte haft det?
o Hur löste du det? Tog det lång tid?
o Vad var anledningen?

Om personen är beroende av någon annans arbete.



Har det hänt att du genomfört en uppgift som någon annan skulle göra egentligen?
Varför?
Hur håller du projektledaren uppdaterad på din fortskridning i projektet?

Möten










Vad är din allmänna uppfattning om era projektmöten?
o Tidsaspekt
o Antal möten, för många, för få?
o Deltagande
Hur tycker du tekniken fungerar?
o Tycker du man utnyttjar den till fullo? Exempel
Har du lätt att hålla koll på vem det är som pratar?
o Exempel
Upplever du att informationen som delges vid möten alltid är relevant för dig?
Hur tycker du dokumentationen av era projektmöten fungerar?
Har du arbetat i något annat projekt på ÅF där projektmöten dokumenteras
annorlunda?
o Hur i så fall?
Brukar det hända att du sitter i arbetsmöten med andra projektmedlemmar från
Kälarneprojektet?

54

o
o
o

o

Med vilka i så fall?
Virtuellt eller på plats?
Virtuellt:
 Vad tycker du om det? Exempel
 Är det lätt att förstå varandra? Exempel
 Går det smidigt att arbeta?
På plats:
 Vad tycker du om det?
 Brukar du behöva resa för att delta vid arbetsmöten?
 Varför inte?
 Vad tycker du om det?

Jag har läst om något som kallas ”resepolicy” där man helst uppmanas att ha ett virtuellt möte
snarare än ett ”på-platsmöte”, och man bör vara beredd att argumentera för varför man vill ha
ett på-platsmöte om så är fallet där personalchefen är den som är ansvarig för att det
efterlevs.


Känner du att ni alltid har möjlighet till ett på-plats möte om det behövs?
 Resursmässigt
 Tidsmässigt kontra andra projekt
 Stöd från din platschef
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