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Sammanfattning 
 

Forskning har visat att globala virtuella projekt löper större risk att misslyckas 

jämfört med samlokaliserade projekt. En global virtuell ledare behöver kunskap 

utöver projektledarkunskap för samlokaliserade projekt, exempelvis kulturell 

kompetens och förståelse för kommunikation i virtuella sammanhang. En 

förutsättning för kulturell kompetens är god självkännedom som även är en viktig 

grund för att leda sig själv och andra.  

 

Enligt studier finns det ledarskapsstilar och beteenden som har visat sig vara 

effektiva i globala virtuella projekt. För komplicerade projekt är den 

transformativa ledarskapsstilen mer framgångsrik och ger större effekt på 

gruppens prestationer i virtuella team jämfört med samlokaliserade team. 

Projektledare med både uppgifts- och relationsorienterade beteende blir 

effektivare globala virtuella ledare.  

 

När projektmedlemmarna är utspridda i olika tidszoner finns det en ökad risk att 

den globala virtuella projektledaren försöker jobba under alla tidzoner och kör slut 

på sig själv. Studier har visat att långa arbetsdagar kan leda till både fysisk och 

psykisk ohälsa. Därför är det extra viktigt att skapa en balans mellan arbete och 

privatliv i globala virtuella projekt.  

 

Uppsatsen har skrivits för att ge en djupare inblick i projektledarens arbete utifrån 

ett ledarskapsperspektiv samt för att fånga upp erfarenheter av att leda andra och 

sig själv i globala virtuella team. Frågor som besvaras är: vilka kompetenser 

projektledarna upplever vara extra viktiga för att leda globala virtuella projekt, 

vilken ledarskapsstil de föredrar, hur de upplever och utvecklar sin 

självkännedom, hanterar sin tid och om det är så att de jobbar under alla tidszoner 

och upplever negativ stress.  

 

En kvalitativ studie utfördes där globala virtuella projektledare intervjuades 

utefter en intervjuguide med främst öppna frågor som grundades på teori men som 

gav möjlighet för diskussion, förklaringar och exempel. 

 

Uppsatsen visar att projektledarna föredrar en transformativ ledarskapsstil samt 

både ett relations- och uppgiftsorienterat beteende. Kulturell kompetens, tydlig 

kommunikation och att kunna skapa delaktighet är kompetenser som är särskilt 

viktiga i globala virtuella projekt jämfört med samlokaliserade projekt. 

Självkännedom är en grundläggande kompetens som kan utvecklas. Den utvecklas 

kontinuerligt genom t.ex. utbildning, självreflektion och återkoppling. Att skapa 

balans mellan arbete och privatliv är viktigt men i praktiken blir det ofta långa 

arbetsdagar för projektledarna. Någon speciell metod för tidshantering används 

inte utan aktiviteter listas ner i prioritetsordning. Projektledarna upplever en hög 

grad av negativ stress som till stor del inte förknippas med ledarskap över 

tidszoner utan snarare med oklarheter som kan uppstå i projekten. 

 

Nyckelord: globala virtuella projekt, globala projekt, virtuella projekt, 

projektledarskap, ledarskap, ledarskapsstil, kompetens, självkännedom 
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Abstract 
 

Research has shown that global virtual projects are more likely to fail compared to 

co-located projects. A global virtual leader needs knowledge beyond project 

management knowledge for co-located projects, such as cultural competence and 

an understanding of communication in a virtual context. A prerequisite for 

cultural competence is good self-awareness, which is also an important foundation 

to lead both others and oneself.  

 

According to studies there are leadership styles and behaviours that are effective 

in global virtual projects. For complex projects, studies have shown that a 

transformative leadership style is more successful and affects group performance 

to a greater degree in virtual teams compared with collocated teams. Project 

managers with both task and relationship-oriented behaviours, are effective global 

leaders. 

 

With project members scattered in different time zones, there is an increased risk 

that the global virtual project manager tries to work during all time zones and 

risks burning her/himself out. Studies have shown that working long hours can 

lead to both physical and mental illness. Therefore, it is particularly important to 

create a balance between work and personal life in global virtual projects.  

 

This thesis has been written to provide a deeper insight into a global virtual 

project manager's job from a leadership perspective, and to capture the experience 

of leading others and oneself in global virtual teams. Questions that will be 

answered include competencies that project managers consider to be especially 

important for leading global virtual projects, how they work with their self-

awareness and time management, and which leadership style they prefer and if 

they actually work in all time zones and experience too much negative stress.  

 

A qualitative study was conducted in which global virtual project managers were 

interviewed. The interviews followed an interview guide with mostly open-ended 

questions, which were based on theory, but opened up for discussions, 

explanations and examples.  

 

This thesis shows that global virtual project managers prefer a transformative 

leadership style and both relationship-oriented and task-oriented behaviours. 

Cultural competence, clear communication, and being able to stimulate 

participation are examples of skills that are particularly important in global virtual 

projects compared to co-located projects. Self-awareness is a core competency 

that can be developed. Project managers continuously develop it for example by 

education, self-reflection and feedback. Work-life-balance is considered very 

important but in practice, the project managers’ work days are often long. Any 

particular method of time management is not being used, activities are listed in 

order of priority. Project managers experience a high degree of negative stress that 

is not associated with leadership across time zones in particular, but rather 

stemmed from ambiguities that could arise in their projects.  

 

Keywords: global virtual project, global project, virtual project, project 

management, leadership, leadership style, competence, self-awareness. 
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1 Inledning   
    
Account manager i New York, media ansvarig i London, copywriter och art 

director i Buenos Aires, webbutvecklare i Bangalore och projektledare i 

Stockholm som alla till stor del arbetar och kommunicerar med varandra med 

hjälp av telekommunikation är ett exempel på ett globalt virtuellt projekt. Denna 

typ av projekt är komplicerade och innebär att projektledare och 

projektmedlemmar ställs inför nya utmaningar och möjligheter jämfört med om de 

arbetade tillsammans på en och samma plats.  

 

En projektledare reflekterar över utmaningarna (Malhotra et al. 2007):  

 

Communicating in person and communicating electronically 

are not the same. It is darn hard to motivate and inspire from 

long distance. So, for me to lead virtually, I have to learn to 

be clear and concise, but also to communicate a passion for 

the assignment and a caring for my people.  

 

Projektledarskapet ser annorlunda ut idag. Projektledaren kan inte spontant sätta 

sig ner med projektdeltagarna över en kopp kaffe och diskutera problem som 

uppstått i projektet. Utmaningarna för projektledaren har blivit fler i och med att 

de globala virtuella projekten gjort entré. Vilken typ av ledarskap behövs det i 

globala virtuella projekt? Hur leder projektledaren i globala virtuella projekt? 

 

 

1.1  Bakgrund    
 

Projekt är inget nytt fenomen i sig. Det mesta som innebär en uppgift med ett 

avgränsat mål, har en bestämd tidsperiod, har en gräns för resursförbrukning och 

består av en tillfällig organisation, t.ex. när det gäller arbetsindelning, kan 

definieras som ett projekt (Mikaelsson & Sjölund 2012). Detta innebär att även 

stenåldersmänniskor tog sig an projekt när de gav sig ut för att jaga eller tillverka 

nya verktyg. Minoerna genomförde ett projekt när de byggde Knossos och Mona 

Lisa med sitt hemlighetsfulla leende kan anses som ett av världens mest berömda 

projekt. 

 

I modern tid har projekt utvecklats snabbt de senaste 50-60 åren i takt med både 

nya teknologiinnovationer och globalisering. Som ett svar på Kalla kriget och 

Sovjetunions militära upprustning genomförde den amerikanska försvarsmakten 

tunga projekt så som Polarisprojektet men även företag runt om i världen började 

mer och mer tillämpa projekt som arbetsform (Ljung 2011).  

 

Under 90-talet har den snabba utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknik i kombination med globalisering påverkat hur vi driver 

projekt. Från att leda projekt där alla medlemmar arbetar under samma tak har 

utvecklingen genererat virtuella projekt som vidare utvecklats till projektteam 

vilka arbetar tillsammans över hela världen (Powell et al. 2004).  
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Daim et al. (2012) väljer att definiera team som har medlemmar geografiskt 

utspridda för globala virtuella team och utmärks av att deltagarna befinner sig en 

matrisorganisation, är kulturellt olika och kommunicerar elektroniskt.  

 

Det som väckte det initiala intresset för globala virtuella projekt var att vi själva 

befann oss i två olika världsdelar under arbetets gång, i Nordamerika och Europa. 

Vi har också själva arbetat i virtuella och globala virtuella projekt och beslutade 

oss för att fördjupa oss ytterligare inom detta område.  

 

Denna typ av projekt innebär många fördelar för de organisationer som tillämpar 

dem men ställer också projektet inför nya utmaningar och krav. Studier har visat 

att konflikter är vanligare i globala virtuella projekt än i traditionella 

samlokaliserade projekt på grund av nationell och språklig mångfald (Heller et al. 

2010). Den mänskliga kontakten går förlorad och då projektmedlemmar bl.a. inte 

längre kan se varandras kroppsspråk medför det att missförstånd lättare uppstår. 

Det är också svårare att bygga mänskliga relationer vilket kan leda till att 

projektmedlemmarna oftare missförstår varandra och gör felaktiga antaganden. 

Studien Global virtual teams for value creation and project success: A case study, 

indikerar att särskilt olika tidszoner och kulturella olikheter påverkar 

kommunikationen, koordinationen och relationerna inom projektgruppen men 

även svårigheten av att leda en grupp som man inte träffar ansikte-mot-ansikte 

(Lee-Kelley & Sankey 2008). Dessutom orsakar arbete i olika tidszoner att 

projektmedlemmar försöker jobba under alla tidzoner och kör slut på sig själva.  

Med de beskrivna utmaningarna förstår man också att det krävs något extra av en 

projektledare i globala virtuella projekt. Hur gör egentligen projektledarna i 

globala virtuella projekt med tanke på de svårigheter som de stöter på? Är 

projektledare rustade inför de utmaningar som möter dem när de leder 

projektmedlemmar i globala virtuella projekt? I litteraturen saknas det svar på 

dessa frågor vilket har medfört att vår nyfikenhet väckts och vi ser därför att det 

finns behov av fler studier inom ledarskap i globala virtuella projekt. 

 

Ledarskap i globala virtuella projekt har fångat ett stort intresse på senare tid och 

Malhotra et al. och Zigurs (2007, 2002, refererade i Zander et al. 2012) föreslår 

fler empiriska studier inom området vilket också har bidragit till att den här 

studien har fokuserat på ledarskap i globala virtuella projekt.  

 

 

1.2  Problemdiskussion    
 

I dagsläget kan vi inte längre gå tillbaka och enbart driva samlokaliserade projekt. 

De globala virtuella projekten blir ständigt fler i takt med globaliseringen och 

teknologiutvecklingen i världen. Globala virtuella projekt är därmed numera en 

norm men deras komplexitet gör dem sköra och det är mycket som måste stämma 

för att de inte ska spricka. Vi behöver förvärva djupare lärdomar och erfarenheter 

för att förstå hur projektledarna kan påverka de globala virtuella projekten så att 

de blir framgångsrika. Vi ser att många komplikationer uppstår i globala virtuella 

projekt på grund av deras komplicerade karaktär. Detta kan sätta käppar i hjulet 

för projektledarna och de kan få svårare att nå projektmålen. Har projektledar-

rollen anpassats i tillräcklig grad till den snabba utvecklingen? För komplicerade 

projekt har den transformativa ledarskapsstilen visat sig vara mest framgångsrik. 
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Den transformativa ledarskapsstilen har också visats ha en större effekt på 

gruppens prestationer i virtuella team jämfört med samlokaliserade team 

(Purvanova & Bono 2009). Är det så att de globala och virtuella projektledarna 

föredrar en transformativ ledarskapsstil?  

 

Det finns många utmaningar i globala virtuella projekt men även möjligheter, t.ex. 

att kreativiteten ökar då människor med olika bakgrunder samarbetar. För att 

projektledaren ska bidra till att skapa kreativitet behöver hon eller han känna till 

utmaningarna och hantera dessa. Det är inte ovanligt att kommunikationen brister 

i globala virtuella projekt. Kommunikation med hjälp av t.ex. e-mail och video är 

en viktig komponent i geografiskt distribuerade projekt, och utan den skulle 

globala virtuella projekt inte vara en möjlighet. Men även om man har de bästa 

tekniska lösningarna i världen, hur planerar man t.ex. ett mötesschema när 

projektmedlemmarna befinner sig i olika tidszoner? Hur vet man att 

projektdeltagarna har lyssnat och förstått det man har förmedlat? Vad som ofta 

skapar stor förvirring i dessa projekt är de mjuka komponenterna. Därför är det 

viktigt att ledarna inte enbart är uppgiftsorienterade utan att de också är 

relationsorienterade. 

 

Med olika nationaliteter och kulturer ökar svårighetsgraden för projektledaren - 

har exempelvis japaner och fransmän olika förväntningar på en projektledare? 

Enligt Malhotra et al. (2007) behöver en global virtuell ledare en kulturell 

kompetens utöver projektledarkunskap. Upplever projektledarna att det är viktigt 

med kulturell kompetens och hur gör de för att lära sig mer om andra kulturer? 

Grunden till att förstå andra kulturer handlar om att i första hand förstå sig själv 

enligt Bird et al. (2010). Hur förhåller det sig med de globala projektledarnas 

självkännedom och hur utvecklar de den? Är självkännedom något de reflekterar 

över? Är det så att de globala virtuella projektledarna försöker att jobba i alla 

tidszoner och upplever mycket negativ stress? Om svaret är positivt på den frågan, 

använder de sig då av verktyg för att leda sig själva med syfte att undvika stress 

och alltför långa arbetsdagar? 

 

Dessa frågor leder oss vidare till den större frågan om hur projektledare i globala 

virtuella projekt leder sig själva och andra. 

 

 

1.3   Syfte  
 

Forskning har visat att globala virtuella projekt är mer komplexa än vanliga 

projekt där man ofta är på samma plats och de flesta projektmedlemmarna är av 

samma kultur. Projekten blir mer komplexa för att du har fler komponenter som 

tidsskillnader, kulturer och ofta behövs andra sorters verktyg för att kommunicera. 

Studier pekar på att projektledarens ledarskapskompetenser är viktiga för att 

lyckas med projekt och att det krävs specifika kompetenser för att nå framgång i 

globala virtuella projekt (Geoghegan & Dulewicz 2008, Malhotra et al. 2007, Bird 

et al. 2010).  

 

Syftet med denna uppsats är att ge en djupare inblick i den globala projektledarens 

arbete utifrån ett ledarskapsperspektiv. Vi vill fånga upp projektledarnas egna 
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erfarenheter av hur de leder globala virtuella team samt öka förståelsen för hur 

projektledarna leder sig själva i den här typen av projektsammanhang. 

 

1.4   Forskningsfråga 
 

Globala virtuella projekt är idag en realitet och i teorin finns det en del framtaget 

om dessa team i form av utmaningar och problem. Det vi saknar är 

projektledarnas egna erfarenheter av hur de leder globala virtuella team och vi 

ställer därför följande huvudfråga med tillhörande följdfrågor: 

 

Hur upplever projektledarna sitt ledarskap i globala virtuella projekt? 

 

 Hur gör ledare i globala virtuella projekt för att leda andra? 

 Hur gör ledare i globala virtuella projekt för att leda sig själva? 

 

 

1.5   Förväntat resultat  
 

Genom att projektledare delar med sig av sina praktiska kunskaper och tankar vad 

gäller deras ledarskap i globala virtuella projekt så kan vi få nya insikter kring 

deras verklighet samt hur de stämmer överens med befintlig teori. 

 

 

1.6   Avgränsningar 
 

Studien avgränsar sig till att fördjupa sig inom projektledarnas ”mjuka” 

kompetenser som är särskilt viktiga i globala virtuella projekt. Exempel på mjuka 

kompetenser är självkännedom, självkontroll och social kompetens.  

 

Applikationer som används för att kommunicera i projekten har inte studerats. 

Exempel på applikationer är mail och video. 

 

Enbart projektledare i globala virtuella projekt har intervjuats. Avgränsning till 

specifik bransch vid urval av respondenter har inte gjorts.  

 

 

1.7   Definitioner 
 

I litteraturen finns det en viss variation när det gäller definitionen av virtuella, 

globala och globala virtuella projekt. I en del studier görs det t.ex. ingen skillnad 

mellan virtuella och globala virtuella projekt. Detta beror på att ett virtuellt 

projekt har en bredare definition och kan också vara globalt.     

 

Globalt virtuellt projekt 

 

Daim et al. (2012) väljer att definiera team som har medlemmar geografiskt 

utspridda för globala virtuella team och utmärks av att deltagarna befinner sig i en 

matrisorganisation, är kulturellt olika och kommunicerar elektroniskt.  
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Denna definition kan utvidgas, d.v.s. deltagarna behöver inte tillhöra en och 

samma matrisorganisation utan kan också vara utspridda organisatoriskt och 

befinna sig i olika tidszoner (Zigurs 2003). Kombinationen av dessa definitioner 

ger oss följande definition av ett globalt virtuellt projekt:  

 

Projekt som har medlemmar geografiskt utspridda över tidszoner 

och utmärks av att deltagarna befinner sig i en organisation eller 

flera organisationer, är kulturellt olika och kommunicerar 

elektroniskt.  

 

”Kulturellt olika” i det här fallet innebär att projektmedlemmarna tillhör olika 

nationaliteter. 

 

I litteraturen finns inget beskrivet om hur många medlemmar som behöver vara 

geografiskt utspridda och kulturellt olika för att projektet ska anses globalt och 

virtuellt. 

 

Globalt projekt 

 

Definitonen som följer baseras på Aarseth et al. (2013) som beskriver att ett 

globalt projekt har medlemmar som samarbetar mellan organisationer, kulturer 

och nationer. 

 

Projekt som består av medlemmar med olika nationer. 

Projektdeltagarna kommunicerar ansikte-mot-ansikte. 

Medlemmarna kan tillhöra flera organisationer eller en och 

samma. 

 

 

Virtuellt projekt 

 

Projekt som har medlemmar geografiskt utspridda och utmärks av 

att deltagarna samarbetar med hjälp av elektroniska hjälpmedel 

(Lee 2008). Medlemmarna kan tillhöra flera organisationer eller 

en och samma. 

 

 

 

  

  



 

6 
 

2 Teori 
 

Upplägget av kapitel 2 illustreras genom följande figur (figur 2.1): 

 

 
 

 
Figur 2.1: Upplägg av kapitel 2 
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2.1    Projektformer 
 

Följande avsnitt definierar begreppet projekt och skillnaden mellan projekt och 

linjearbete. Kapitel 2.1.2 – 2.1.4 delar vidare upp projekt enligt följande: globala, 

virtuella och globala virtuella projekt. 

 

2.1.1 Projekt som arbetsform 
 

Det finns många definitioner av begreppet projekt och forskarna är inte alltid 

eniga. The Project Management Institute (PMI) beskriver det kort och gott som: 

”Projekt är en tillfällig gruppaktivitet utformad för att producera ett unikt resultat” 

(PMI 2013). Janssons och Ljungs förklaring av projekt som arbetsform är inte en 

rättfram definition utan mer en modell med flera komponenter som tillsammans 

skapar en innebörd av begreppet projekt. Projekt som arbetsform innebär att man 

”avdelar en person för att planera och leda genomförandet av en avgränsad 

uppgift som är av engångskaraktär med specificerat slutresultat och med tids- och 

kostnadsramar” (Jansson & Ljung 2011-2). En projektledare utses med andra ord 

av en organisation för att lösa uppgiften och ofta med hjälp av en tillfällig 

projektgrupp vilket är idag en vanlig arbetsform i många organisationer. 

Komponenterna som karaktäriserar ett typiskt projekt och som skiljer dem från en 

organisations linjeverksamhet kan förklaras genom följande: 

 

Temporär uppgift 

 

Linjeverksamheten i en organisation är kontinuerlig medan ett projekt har en 

början och ett slut. En temporär grupp inom organisationen bildas för att lösa 

projektuppgiften. När projektuppgiften är utförd, upplöser man gruppen. 

 

Skapa resultat eller förändring 

 

Poängen med projektet är oftast att skapa något nytt eller att förändra något, vilket 

kallas för projektets mål. Utifrån vad som ska skapas eller förändras väljer man 

ofta vem som ska ingå i projektgruppen. Generellt sett så avslutas projektet när 

man nått sitt mål. 

 

Engångsuppgift 

 

I en organisations linjeverksamhet utförs processer av repetitiv karaktär, 

exempelvis årsredovisningar och träning av ny personal. Ett projekt står utanför 

det repetitiva arbetet och kräver sin egen plan och arbetsprocess. Det har inte 

gjorts innan och har också ett slut. Ett exempel kan vara ett brobygge: Många 

broar har byggts förut men varje bro kräver sin egen specifika lösning. 

 

Komplexitet 

 

När en organisation avsätter en särskild grupp, projektgruppen, för att lösa en 

uppgift innebär det att uppgiften är så pass komplex att denna särskilda grupp 

krävs. Komplexiteten är olika från projekt till projekt och skiljer sig åt mellan 

olika organisationer men ju större komplexitet desto mer ökar osäkerheten kring 
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projektet. Komplexiteten kan innebära delar som hur många personer och 

komponenter som är involverade i projektet och hur de förlitar sig på varandra. 

 

Viktig 

 

Även om ett projekt är mer eller mindre komplext så är det tillräckligt 

betydelsefullt, d.v.s. det finns ett hållbart affärsfall, för organisationen så att den 

väljer att avsätta en särskild projektgrupp. 

 

Tabell 2.1 sammanfattar de generella skillnaderna mellan en projektuppgift och en 

linjeverksamhetsuppgift: 

 

 
Tabell 2.1 - Generella skillnader mellan en uppgift i ett projekt och i en linjeverksamhet (egen 

framställd tabell baserad på Jansson & Ljung 2011-2) 

 

 

Ett typiskt projekt består oftast av tre faser där man även kan dela in den sista 

fasen ytterligare (Jansson & Ljung 2011-2): 

 

1. Förstudie 

2. Planeringsfas 

3. Genomförandefas 

a. Realisering 

b. Överlämning 

c. Avslut 

 

Projektinitieringen (se figur 2.2) kan vara ett beslut på ett ledningsgruppsmöte 

eller en beställning av en kund. Innan projektinitieringen finns det inget projekt 

(Tonnquist 2012). 

I förstudien utreder man om projektet överhuvudtaget kommer genomföras. Anser 

man att det finns behov och resurser så inleds nästa fas där man planerar för 

genomförandet och förbereder organisationen. Detta kan ske på olika sätt i olika 

organisationer och kan vara mer eller mindre omfattande och tidskrävande. Efter 
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man har gjort de planer som krävs så sätts själva genomförandet i gång där man 

först skapar projektet (realisering) som sedan överlämnas till den som projektet 

skapats åt (överlämning) och till sist avvecklar man projektet och projektgruppen 

(avslut). Vid projektavslutet utvärderas projektet. Man kan t.ex. titta på om 

produkt- och projektmålen är uppfyllda.  

Riktigt så här svart på vitt går det sällan till i verkligheten men från en teoretisk 

ståndpunkt kan man sammanfatta ett projekt på detta vis. 

 

 
 
Figur 2.2 - Generella projektfaser (Tonnquist 2012) 

 

Någon måste leda projektet och därför utser man en projektledare som har till 

uppgift att nå de mål och resultat som projektets existens grundar sig på. Enligt 

Jansson och Ljung (2011-2) är projektledaren ”den person som fått i uppgift att 

leda [ett projekt]”. Dennes uppgift är inte att skapa projektresultatet utan att leda 

de andra deltagarna i projektgruppen till att nå detta. 

 

 

2.1.2 Virtuella projekt 
 

Det typiska projekt som vi gick djupare in på i det förra avsnittet har under de 

senaste årtiondena utvecklats snabbt vilket är en reflektion av den värld vi lever i 

samt de organisationer som verkar i den. Vår värld blir allt mer globaliserad och 

företagen likaså. På individnivå innebär globalisering t.ex. snabbare kontakter 

med människor och organisationer i andra delar av världen. I forsknings-

litteraturen har detta beskrivits som en rums- och tidssammanpressning 

(Nationalencyklopedin 2014-02-26).  

 

Framstegen i informations- och kommunikationsteknologi skapar jobb som är allt 

mer komplexa och dynamiska. Detta har lett till att organisatoriska system, 

strukturer och processer har blivit mer flexibla och anpassningsbara, vilket är en 

viktig faktor för möjliggörandet av virtuella team. Bell och Kozlowski (2002) 

definierar virtuella team: ”Grupper som är utspridda geografiskt och/eller 

organisatoriskt vars medarbetare samarbetar genom en kombination av 

telekommunikation och informationsteknologi med syfte att utföra en 

organisatorisk uppgift”. En liknande definition av virtuella team ges av Lee 

(2008): ”Geografiskt utspridda medlemmar som samarbetar med hjälp av 

elektroniska hjälpmedel”. Exempel på elektroniska hjälpmedel är 

videokonferenser, e-mail och forum på webben. Trots att det finns tydliga 

definitioner av virtuella team i litteraturen så varierar dessa sinsemellan. Vissa 

virtuella projekt kan ha några teammedlemmar samlokaliserade medan resten är 

utspridda och i en annan konstellation kan samtliga medlemmar vara geografiskt 

utspridda (Webster 2008). För en del team är fysiska möten, ansikte-mot-ansikte, 

få eller inga alls medan andra team träffas mer frekvent. De virtuella teamen 

bildas ofta i form av projekt, d.v.s. när en organisatorisk uppgift uppstår för att 
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sedan lösas upp när uppgiften är avslutad. Även om de virtuella teamen skapar en 

rad potentiella fördelar för en organisation, medför de också ökade risker 

förknippade med många utmaningar som förekommer i virtuella sammanhang 

(Powell et al. 2004). 

 

2.1.3 Globala projekt 
 

Ett annat sätt att närma sig ett projekt kan vara från ett globalt perspektiv. I 

globala projekt och team finns det deltagare som har en kulturell bakgrund som 

skiljer sig ifrån varandra. Ett exempel kan vara ett brobygge i Chicago i norra 

USA, som svenska Skanska driver. På plats i USA finns bl.a. den svenska 

projektledaren, den argentinska ingenjören och de lokala brobyggarna som i sin 

tur övervakas av en kvinna ifrån södra USA. Alla kommer de från olika kulturer. 

Detta är ett exempel på hur personer med olika kulturella bakgrunder kan förenas 

i ett och samma projekt. Ofta tänker man att folk måste komma från olika länder 

för att ha olika kulturer men det kan även finnas olika kulturer inom ett och 

samma land. Må hända att kvinnan från södra USA har ett annorlunda sätt att 

jobba i ett team än brobyggarna från Chicago trots att de är ifrån ett och samma 

land. Ett annat exempel på kulturella skillnader är den mellan organisationer. 

Projektdeltagare från två olika organisationer som befinner sig geografiskt nära 

kan t.ex. ha olika värderingar, skapade av organisationerna. Kultur är ett socialt 

fenomen som människor som lever eller har levt i samma sociala miljö delar 

(Zwikael et al. 2005). Socialpsykologen och antropologen Hofstede (1982) har 

forskat en hel del om interaktionen mellan nationella kulturer och 

organisationskulturer. Han anser att en människas beteende grundar sig på 

värderingar och kultur. En värdering är en tendens att föredra vissa tillstånd, 

tillvägagångssätt eller resultat över andra och kultur är en kollektiv 

programmering av sinnet. 

 

 

2.1.4 Globala virtuella projekt 
 

I kap 2.1.2 förklarades begreppet virtuellt projekt:  

 

Geografiskt utspridda medlemmar som samarbetar med hjälp av 

elektroniska hjälpmedel. 

 

Inom detta begrepp behandlar forskarna sällan aspekter som exempelvis 

projektdeltagare med olika nationalitet och kulturer. I globala konstellationer i 

projektsammanhang ligger forskningstyngdpunkten främst på just 

projektdeltagare med olika nationaliteter och kulturer och där de oftast är 

samlokaliserade. Hur beskrivs då en projektgrupp som både är global och virtuell? 

Figur 2.3 visar övergången ifrån ett mer traditionellt projekt där deltagarna är 

samlokaliserade till ett globalt virtuellt projekt. Komponenterna som redan 

definierats för ett virtuellt projekt är geografisk spridning och/eller organisatorisk 

spridning. De delar som tillkommer för ett globalt virtuellt projekt är kulturell 

spridning och temporal spridning. Kulturell spridning innebär att 

projektmedlemmarna tillhör olika nationaliteter och temporal spridning att 

projektmedlemmarna befinner sig i olika tidszoner. 
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Den expanderade cirkeln (figur 2.3) indikerar ett nytt territorium och en ökad grad 

av komplexitet som teamet måste ta itu med för att fungera effektivt (Zigurs 

2003). Det är inte frågan om att ett globalt virtuella projekt är ett digitalt tillstånd 

utan det handlar mer om en skala vilket pilarna symboliserar. Exempelvis så kan 

samtliga teammedlemmar befinna sig i olika tidszoner till att någon enstaka 

medlem befinner sig i en annan tidszon. I litteraturen finns det därför nyanser i 

definitionerna av globala virtuella projekt. Daim et al. (2012) menar att globala 

virtuella team har geografiskt utspridda medlemmar i en matrisorganisation som 

är kulturellt olika och kommunicerar elektroniskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.3 Dimensioner virtuella projekt (Zigurs 2003) 

 
 
2.2  Ledarskap i globala virtuella projekt 
 

Här diskuteras projektledares ledarskapsstilar och kompetenser som har visat sig 

vara särskilt viktiga i globala virtuella projekt. Detta sammanfattas också i figur 

2.4. Kapitel 2.3 och 2.4 beskriver de olika ledarskapsstilarna och kompetenserna 

mer detaljerat. 

 

Det finns ingen universell eller enkel lösning för hur man leder globala virtuella 

projekt. Däremot kan en projektledare agera på ett sätt som leder till positiva 

utgångar i ett projekt (Zander et al. 2013). När projektdeltagarna inte behöver 

infinna sig på en och samma plats så öppnar sig en hel värld av resurser och 

expertis. Samtidigt innebär denna utspridning av projektmedlemmarna en större 

utmaning än att leda en grupp som befinner sig under samma tak och tillhör 

samma kultur. Studien Global virtual teams for value creation and project 

success: A case study, indikerar att särskilt olika tidszoner och kulturella olikheter 

påverkar kommunikationen, koordinationen och relationerna inom projektgruppen 

(Lee-Kelley & Sankey 2008). Det uppstår ofta missförstånd och konflikter vilket 

gör att projekten fungerar sämre och i värsta fall havererar. Men genom ett 

framgångsrikt ledarskap kan team med mångfald associeras med en rad positiva 

resultat såsom ökad kreativitet, produktivitet och anpassningsförmåga (Stahl et al. 

2010). 

 
from 

traditional 

to virtual 

Geografisk 

Spridning 

Temporal 

Spridning 

Kulturell 

Spridning 

Organisatorisk 

Spridning 
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Vad ska då en ledare av multinationella team göra annorlunda jämfört med 

en ledare av homogena team? Framgångsrika ledare på hemmaplan misslyckas i 

vissa fall i en internationell arena (Jokinen 2005). Frågan är varför. Svaret på 

frågan är att globala ledare troligtvis har utvecklat sina ledarskapskompetenser till 

en högre nivå jämfört med de ledare vars resurser befinner sig i deras närhet. 

Vilka kompetenser som är relevanta har argumenterats och är långt ifrån klart. 

Många studier lyfter dock fram att ledare av globala virtuella projekt ska lägga 

stor vikt vid de mjuka relationsorienterade delarna (Lee-Kelley & Sankey 2008). 

En studie ifrån México, USA och Europa visade att effektiva globala virtuella 

ledare är kommunikativa, empatiska och är både uppgiftsorienterade och 

relationsorienterade (Zander et al. 2012).   

I globala virtuella team fungerar det sämre med att vara enbart uppgiftsorienterad. 

Projektledare som har ett starkt uppgiftsorienterat beteende uppvisade en kulturell 

”blindhet” och favoriserade gruppen som befann sig närmast ledaren vilket bidrog 

till att det skapades inne-grupper och ute-grupper (Mäkilouko 2004). De starkt 

relationsorienterade samt relations- och uppgiftsorienterade ledarna visade 

däremot förståelse för kulturer och utvecklade strategier för att skapa 

gruppsammanhållning och undvek friktioner som kan uppstå multikulturella team. 

Mjuka kompetenser som också ingår i ramverket för emotionell intelligens är 

självkännedom, självkontroll och social kompetens. Både Schein (1978) och 

Goleman (1998) menar att självkännedom är fundamental för självkontroll och 

social medvetenhet som i sin tur är fundamentala för social kompetens som 

behövs för ett effektivt relationsbaserat ledarskap (Jokinen 2005).     

En rad studier pekar även på att hög självkännedom är en primär interkulturell 

kompetens som utgör basen i ett effektivt globalt ledarskap (Bird et al. 2010). Att 

ha god självkännedom är en grundförutsättning för att kunna förstå andra kulturer. 

Det är viktigt att inte endast förstå sina intentioner utan också förstå hur man som 

ledare påverkar sina projektmedlemmar.  

Projektledarnas kommunikativa färdigheter behöver vara excellenta i globala 

virtuella projekt (Zander et al. 2012). Projektledarens kompetens i att koda (tal 

och skrift är kodande aktiviteter inom kommunikation) och avkoda (lyssna och 

läsa är avkodande aktiviteter) kommunikation spelar en signifikant roll för 

geografiskt utspridda team när det gäller projektdeltagarnas tillfredställelse och 

produktivitet (Henderson 2008). 

Den transformativa ledarskapsstilen har en större effekt på gruppens prestationer i 

virtuella team jämfört med samlokaliserade team (Purvanova & Bono 2009). 

Anledningen till varför det förhåller sig på det viset kan vara att den virtuella 

miljön är opersonlig och gör att medlemmarna blir mindre synliga och får svårare 

att få kontakt med varandra. Genom ett transformativt ledarskap skapas relationer 

av hög kvalité och ledaren får deltagarna att känna sig viktiga och 

uppmärksammade (Purvanova & Bono 2009). Kopplingar mellan emotionell 

intelligens och transformativt ledarskap diskuteras i ett antal studier. Inte helt 

förvånande tycks emotionell intelligens förstärka ett transformativt ledarskap 

(Clarke 2010). Exempelvis ger en ökning av självkännedom, en del av emotionell 

intelligens, ett starkare transformativt ledarskap (Sur et al. 2011). Att leda sig 

själv och självkännedom tas vidare upp i kap 2.4. 

Med projektdeltagare i olika tidszoner kan det innebära att projektarbetet fortgår 

dygnet runt. Detta kan vara en fördel men det kan också uppstå nackdelar. För en 

projektledare kan virtuella möten medföra både tidiga morgnar samt sena kvällar 

(Heller et al. 2010). För att kunna utnyttja sina förmågor så effektivt som möjligt 
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behöver projektledaren må bra. Ingen blir effektiv som jobbar 24 timmar per 

dygn. Långa arbetsdagar kan påverka fysisk och psykisk hälsa negativt och om 

det vill sig riktigt illa kan det leda till döden (Burke 2009). Det finns t.o.m. en 

term för död p.g.a. övertidsarbete på japanska, karoshi. Andra effekter utav 

övertidsarbete är dåligt samvete, negativ påverkan på familjelivet och sömnbrist 

(Burke 2009). Slutsatsen är att det är väldigt viktigt att ha en bra balans mellan 

arbete och övrig tid. En förutsättning för att kunna balansera arbete och övrig tid 

är genom att leda sig själv (Mayo et al. 2012). Det är viktigt att hålla nere de 

aktiviteter som är brådskande genom en god självkontroll (kap 2.4.2). En hög 

förmåga i att kunna leda sig själv är inget recept för att lyckas med globala 

virtuella projekt men däremot en stabil grund att stå på. 

 

Figur 2.4 sammanfattar de ledarskapsstilar och kompetenser som är särskilt 

viktiga i globala virtuella projekt. I figuren symboliserar pilen hur variablerna i att 

leda sig själv förstärker och är grundläggande för att leda andra. 

 

 
 
Figur 2.4 Kompetenser och ledarskapsstilar i globala virtuella projekt 

 
 
2.3 Att leda andra  
 

Avsnittet inleds med en definition av ledarskap. Vidare beskrivs ledarskapsskolor 

och kompetenser, vilket är relevant för globala virtuella projekt. 

 

I Leadership: Theory and Practice definierar Peter G. Northouse (2007) ledarskap 

som en process där en individ påverkar en grupp individer med syfte att uppnå ett 

gemensamt mål. Ledarskap har dock definierats på många olika sätt. Detta kan 

bero på att det finns många olika sätt att påverka en grupp. Det som fungerar bra i 

en viss situation kan fungera mindre bra i en annan situation. Exempel på 

olämpliga sätt att påverka människor är genom tvång eller användande av oetiska 

medel (Rosch & Kusel 2010). Ledarskap handlar om att motivera och vägleda 

människor så att de kan uppnå utmanande mål. Att definiera ledarskap som en 

process innebär att det inte handlar om en egenskap hos ledaren utan om en 
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transaktion som sker mellan ledare och projektdeltagare kontinuerligt. Trots att 

ledare och deltagare är tätt sammanlänkade så är det ledaren som ofta initierar 

relationerna, skapar kommunikationskanalerna och som ansvarar för att 

upprätthålla relationerna. En annan syn på ledarskap är att den består av en 

uppsättning egenskaper hos ledaren, t.ex. längd, intelligens, extraversion, talförhet 

o.s.v. (Northouse 2007). 

 

Genom historien har människor försökt beskriva vad som karaktäriserar en bra 

ledare. Redan 500 f.kr listade Konfucius förmågor hos en effektiv ledare som 

kärlek, lämpligt uppförande, fromhet och läran om medelvägen (Turner & Müller 

2005). De senaste 70 åren har det skapats olika skolor inom ledarskapsteori. 

Dulewicz och Higgs menar att huvudskolorna genom åren varit egenskap, 

beteende, contingency, visionära/karismatiska, emotionell intelligens och 

kompetens (Turner & Müller 2005). I den visionära/karismatiska skolan ingår 

transaktionsbaserat ledarskap och transformativt ledarskap. Skolorna som beskrivs 

här har visat sig vara framgångsrika för ledarskap i globala virtuella projekt: 

 

Beteende 

 

Ett sätt att närma sig ledarskap är genom att betona ledarens beteende (Northouse 

2007). Fokus ligger på vad ledaren gör och hur hon eller han agerar. I den här 

skolan är beteendet till stor del uppdelat i uppgifts- och relationsorienterat 

beteende. Uppgiftsorienterat beteende hjälper teamdeltagare att uppnå mål medan 

relationsorienterat beteende får dem att känna sig bekväma med sig själva, med 

andra deltagare och i situationen de befinner sig i. Den kanske mest välkända 

modellen som används för att beskriva ledarskapsbeteende är Blake och Moutons 

Managerial grid som presenterades redan under 1960-talet. Managerial grid är 

uppdelad i två dimensioner; 1) produktionsfokus och 2) människofokus vilka är 

närbesläktade med resultat- respektive relationsorienterat beteende. 

 

Transformativt ledarskap 

 

Transformativt ledarskap är en ledarskapsstil som har fått stort fokus inom 

forskningen och som ofta jämförs med ett transaktionsbaserat ledarskap. Ett 

transformativt ledarskap innebär att påverka genom att utveckla människor och få 

dem att överträffa sig själva. 

Det man har kommit fram till är att dessa ledare gör utöver det som normala 

duktiga ledare gör: (Jansson & Ljung 2011-1): 

 Inspirerar och motiverar: Ledaren förmedlar en vision och uppmuntrar till 

kreativa lösningar och nya angreppssätt för att nå visionen. 

 Agerar som föredöme. Ledaren lever som han eller hon lär och visar sitt 

engagemang för visionen genom uppoffringar. Deltagarna inspireras till att 

följa ledarens exempel och kan identifiera sig med honom eller henne. 

 Visar personlig omtanke. Ledaren är stödjande, uppmuntrande och ser 

deltagarnas individuella behov. Han eller hon lockar deltagarna att ta på 

sig svåra uppgifter och ger beröm när deltagarna lyckas. 

Transformativt ledarskap har i teorin lyfts fram som en lämplig ledarskapsstil i 

projekt och framförallt i komplexa projekt medan det i enklare projekt passar 

bättre med transaktionsbaserat ledarskap (Turner & Müller 2010). 
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Den mörka sidan av transformativt ledarskap är ett s.k. falskt transformativt 

ledarskap. Detta uppstår när en karismatisk ledare har sin egen agenda och är 

primärt intresserad av sin egen status och makt. Enligt studien Authentic 

leadership for 21st century project delivery behöver 2000-talet en ny typ av 

ledarskapsstil, ett s.k. autentiskt ledarskap (äkta ledarskap) (Walker & Walker 

2011). I autentiskt ledarskap är självkännedom ett återkommande ämne. 

Autentiska ledare är medvetna om hur de tänker och agerar och är sanna mot sig 

själva. De är också medvetna om hur andra ser på dem. 

 

Transaktionsbaserat ledarskap 

 

Transaktionsbaserat ledarskap innebär att ledaren ställer krav, sätter upp mål och 

belönar om målen och kraven uppnås eller bestraffar om de inte gör det. Ifrån 

behaviorism skulle man kunna beskriva det som ledarskap i huvudsak byggt på 

stimuli, respons och konsekvens (Jansson & Ljung, 2011-1). 

 

Kompetens 

 

Ledarskap kan ses som en samling kompetenser. Den så kallade kompetensskolan 

rymmer på så vis de flesta skolor (Turner & Müller 2010). Ett exempel är 

Dulewicz och Higgs tre huvudkompetenser som beskriver de flesta 

ledarskapsprestationer (Turner & Müller 2005): 

 

- Intelligens (IQ) 

- Ledarskaps färdigheter (MQ) 

- Emotionella färdigheter (EQ) 

 

De underliggande kompetenserna som tillhör EQ och delvis MQ är sprungna ur 

emotionell intelligens. Dulewicz och Higgs kom fram till att EQ innehåller de 

mest signifikanta kompetenserna när det gäller ledarskapsframgångar följt av IQ 

och MQ (Turner & Müller 2005). 

 

Forskarna John D. Mayer och Peter Salovey tog fram en modell för emotionell 

intelligens som också är den mest vetenskapligt accepterade modellen för EI 

(Jansson & Ljung 2011-1). De har identifierat förmågor inom följande fyra 

områden (Mayer et al. 2008): 

- Att hantera känslor för att uppnå specifika mål. 

- Att förstå de signaler som förmedlas med hjälp av känslor. 

- Att använda känslor i sitt tänkande. 

- Att uppfatta känslor hos sig själv och andra. 

 

Men det var vetenskapsjournalisten Daniel Golemans böcker som gjorde 

emotionell intelligens (EI) populärt under mitten av 1990-talet. Han kom fram till 

att det krävs något mer än IQ för att lyckas (Turner & Müller 2010). Enligt 

Goleman kan de emotionella kompetenserna utvecklas och resultera i ett lyckat 

ledarskap. Han skapade ett ramverk av emotionella kompetenser. Kompetenserna 

delade han upp i följande kategorier; 1) personliga kompetens som behandlar hur 

vi leder oss själva (se kap 2.4) och 2) social kompetens som bestämmer hur vi 

hanterar relationer (Goleman 2006).  
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En särskilt viktig kompetens i globala virtuella projekt är kommunikation (kap 

2.2) som också är en emotionell kompetens och går in under social kompetens 

(Goleman 2006).  

 

”Att leda är att kommunicera och i det man kommunicerar det leder man” 

(Tonnquist 2012). Med den här förklaringen förstår man också hur viktig 

kommunikation i projekt är. Utan kommunikation finns det med andra ord ingen 

ledning. Information är enkelriktad och kommunikation är dubbelriktad, det finns 

en avsändare som kodar och en mottagare som avkodar. Alla ingående aktiviteter 

där information omvandlas till ett budskap kallas för kodning. Aktiviteter som tal 

och skrift är kodande aktiviteter. Avkodning innebär att omvandla känslor till 

mening. Avkodande aktiviteter inkluderar att lyssna och läsa. Att uppfatta icke 

verbala signaler är också en avkodande aktivitet (Henderson 2008). Återkoppling 

är avsändarens kvitto på att sändningen lyckades (Tonnquist 2012). 

 

Många studier har diskuterat vikten av projektledarens färdigheter och/eller 

ledarskapsstilar för att uppnå framgång men det finns inte en uteslutande färdighet 

och/eller ledarskapsstil som passar alla typer av projekt.  

 

 
2.4 Att leda sig själv 
 

Det här kapitlet inleds med att beskriva kompetenser som handlar om att leda sig 

själv. Kapitel 2.3.1 går djupare in på kompetensen självkännedom och kapitel 

2.3.2 självkontroll med fokus på tidshantering. 

 

”Om du vill leda så får ditt första kritiska steg bli att leda dig själv” (Furtner et al. 

2013).  

 

Enligt Daniel Goleman finns det tre kompetenser, ett ramverk för emotionell 

intelligens, som beskriver hur vi leder oss själva och är också ett ramverk för 

emotionell intelligens (Goleman 2006). Dessa dimensioner är självkännedom, 

självkontroll och själmotivation. I den här studien går vi djupare in på 

självkännedom och självkontroll. 

 

Självkännedom 

 

- Att uppfatta känslor hos sig själv och hur de påverkar andra. 

- Att känna till sina styrkor och begränsningar. 

- Att förstå sitt eget värde (självkänsla) och sina förmågor 

 

Självkontroll 

 

- Hålla känslor som stör och impulser under kontroll. 

- Tidshantering att kunna följa ett schema och kunna motstå akuta men oviktiga 

aktiviteter 
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2.4.1 Självkännedom 
 

Självkännedom är en av grundpelarna för att kunna förstå människor. Utan 

tillräcklig självkännedom ökar risken för stress, konflikter, missförstånd etc. vilka 

har en negativ effekt på projektens framgång. 

 

Definitionen av självkännedom är: ”kännedom om det egna jaget och särskilt dess 

begränsningar” (Nationalencyklopedin 2014-01-08). För att komma till insikt kan 

följande frågor ställas: Vem är jag och vad visar jag? Många av oss går in i olika 

roller beroende på om vi är hemma med familjen, på jobbet, online eller med 

vänner och på så sätt kanske förlorar kontakten med sitt riktiga jag. Autenticitet är 

att äga sina egna värderingar, tankar, känslor och övertygelser och att agera enligt 

sitt sanna jag, exempelvis uttrycka vad man tänker och tror på samt att bete sig 

därefter (Gardner et al. 2005). Komponenter i autentiskt ledarskap är 

självkännedom, fördomsfri behandling, agerande enligt sina värderingar och att 

visa ärlighet i relationer. 

 

Självkännedom innebär att känna till sina styrkor, svagheter, att uppfatta sina 

känslor och hur de påverkar andra och att ha en känsla av egenvärde även i svåra 

situationer. Självkännedom borde medföra en ökad acceptans av sig själv, ökat 

självbestämmande, bidra till fler positiva relationer och ge högre självkontroll. 

Det tycks inte råda några tvivel på att självkännedom ger ökad självkänsla och en 

säkerhet som gör att man inte är socialt lättpåverkad vilket i sin tur gör att man 

utövar ett effektivare ledarskap. Ledarens självkännedom skapar positiva känslor 

som förs vidare till deltagarna vilket gör att tillstånd av flow kan infinna sig (Ilies 

et al. 2005). Paradoxalt nog kan hög självkännedom bidra till depression eller 

ångest enligt Trapnell och Campbell (Ashley & Reiter-Palmon 2012). 

Anledningen till denna paradox är att det finns olika motiv till att lära sig mer om 

sig själv, det ena motivet är att man grubblar mycket över sig själv och det andra 

är att man är nyfiken på hur man fungerar utan att fastna i grubblerier. 

 

En stor del av litteraturen menar att självkännedom är något som går att öka 

genom träning (Ashley & Reiter-Palmon 2012). Många ledarskapsutbildningar 

lägger därför vikt på att ge och ta emot återkoppling i syfte att öka 

självkännedomen. 

 

Ett Johari fönster (se figur 2.5) är en modell som illustrerar en persons självbild 

och personens signaler till omgivningen. Modellen utvecklades av psykologerna 

Joseph Luft och Harry Ingham på 1950-talet. Johari fönstret är uppdelat i följande 

fyra fält (South 2007): 

 

1. Arenan  

 

Arenan är det fält vilket innehåller information som du själv och andra känner till 

om dig själv. Det är t.ex. självklar information såsom ålder, namn och längd. 

Arenan utvidgas med tiden genom utveckling och ett livslångt lärande. 

En person med en stor arena är den öppna. Den personen känner sig säker och har 

ett öppet beteende. Detta gör det svårare för andra att projicera sina känslor på den 

öppna. 
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2. Blinda fältet  

 

Blinda fältet innehåller information som andra men inte du känner till. Exempel är 

att du inte tycker att du är en bra lyssnare men andra uppfattar att du är det eller 

tvärtom. Det kan också vara kommunikation som omedvetet förmedlas via 

kroppsspråket men som andra kan se. 

Individen med ett stort blint fält, tyckaren, delar gärna med sig feedback men är 

sämre på att ta emot den. 

 

3. Gömda fältet  

 

Gömda fältet eller fasaden representerar information som du vet men andra inte 

känner till. Det här kan vara information som inte delas p.g.a. rädsla för att inte få 

tillhöra gruppen. Genom att förtroende för gruppen ökar kan det gömda fältet 

minska. 

Frågaren, är en person som frågar och avslöjar inte mycket om sig själv.  

 

4. Okända fältet  

 

Varken du själv eller någon annan känner till det okända fältet. Det är det som 

finns i det omedvetna. Här kan t.ex. förmågor, upplevelser ifrån barndomen och 

drömmar dölja sig. Troligtvis går det inte att lära känna sig själv till hundra 

procent. 

Musslan, har ett stort okänt fält. Musslan är oftast tyst i grupper och har låg 

självkännedom som kan bero på att övriga i gruppen har svårt att ge feedback. 

 
Figur 2.5 – Johari fönster (Tonnquist 2012) 

 

Arenan och självkännedomen kan utökas genom att ge och ta återkoppling. Andra 

sätt att öka sin självkännedom är genom historieberättande, terapi, självreflektion, 

coaching, utbildning, personlighetstester, att utmana sig själv etc. 

Historieberättande tas upp i studien Storytelling as a vehicle for self-awareness: 

Establishing a foundation for intercultural competency development av Andenoro 

et al. (2012) som ett sätt att öka självkännedom och därigenom öka interkulturell 

kompetens. 

 

Exempel på ett personlighetstest är Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). 

Modellen utvecklades under andra världskriget av Katharine C. Briggs och hennes 
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dotter Isabel Briggs-Myers för att användas som ett jobbmatchningsinstrument 

(Cohen et al. 2013). MBTI används än idag och är baserad på psykiatern och 

psykologen Carl Gustav Jungs teorier. Testet görs genom att svara på ett antal 

frågor och svaren blir sedan matchade mot en personlighetstyp. Totalt sett finns 

det 16 olika personlighetstyper som kategoriseras med hjälp av olika bokstäver. 

Bokstäverna står för människors preferenser kring attityder, funktioner och 

uppfattning av världen. Preferenserna utgår från motsatspar och ser ut som följer: 

Extraversion (E) - (I) Introversion 

Sensing (S) - (N) Intuition 

Thinking (T) - (F) Feeling 

Judging (J) - (P) Perception 

 

Om man jämför med övrig population så är projektledare mer av NT-typer, dvs. 

intuitiva och tänkande personer, som fokuserar på att analysera möjligheter i en 

otydlig miljö (Cohen et al. 2013). En människas personlighet är komplex och 

resultatet av ett MBTI-test är bara en komponent som kan vara till hjälp för att 

förstå sig själv bättre.  

 

 

2.4.2 Självkontroll – Tidshantering 
 

En person som kan leda sig själv klarar av att hantera sin tid genom att se till att 

arbetsbelastningen är på en nivå som är motiverande och kan säkra så att 

arbetstrycket inte blir destruktivt eller farligt. Stress lagras inom oss och skiljer 

inte på om det är arbetsrelaterad stress eller stress hemifrån. Ofta är det droppen 

som får bägaren att svämma över. Därför är förmågan att leda sig själv viktig för 

att behålla fokus och emotionell stabilitet (Mayo et al. 2012). Denna förmåga är 

särskilt viktig för ledare i virtuella globala team där deltagarna kan befinna sig i 

olika tidszoner och tillhör olika kulturer. Emotionell instabilitet kan öka risken för 

konflikter och enligt ett antal studier är risken redan högre för konflikter i globala 

virtuella team.   

 

Att arbeta i samtliga tidszoner på bekostnad av den egna trivseln blir troligtvis 

inte lyckat. Har en projektledare verkligen lyckats om tid, budget och 

projektmålen uppnås men projektledaren upplever för mycket stress och kanske 

blir sjuk eller att fritiden blir drabbad på ett sätt som gör att projektledaren eller 

dennes familj blir olycklig eller sjuk? Hur kan en projektledare få ihop det i ett 

projekt som innebär höga förväntningar, hög press och samtidigt ha medlemmar i 

olika tidszoner? Hur ska projektledaren planera tiden så att den räcker till för 

arbetet och fritiden? Enligt Stephen R. Covey som är författare till The Seven 

Habits of Highly Effective People (1990) menar att “tidsplanering” egentligen är 

en felaktig beteckning. Det handlar inte om att planera tiden utan att ha en 

förmåga att leda sig själv genom självkontroll. En metod som kan användas för att 

styra sig själv och få bättre självkontroll är Eisenhowers ABC som också Covey 

vidareutvecklat (figur 2.6). 
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Figur 2.6 - Eisenhowers ABC (Covey 1990)  

 

I stort använder vi vår tid på fyra olika sätt. Aktiviteterna delas upp i brådskande 

och inte brådskande samt viktiga och inte viktiga. Brådskande och viktiga 

aktiviteter innebär att aktiviteten behöver omedelbar uppmärksamhet. Aktiviteter i 

kvadrant 1 tränger sig på oss. De kräver handling och är ofta populära hos andra. 

När man fokuserar på första kvadranten växer den sig större och kan orsaka t.ex. 

stress och utbrändhet vilket gör att man flyr till kvadrant 4. Det går att förväxla 

aktiviteter i kvadrant 2 och 3 men i kvadrant 3 är det ofta brådskande på grund av 

andra människors prioriteringar och förväntningar. Enligt Covey stryker effektiva 

människor kvadrant 4 och 3 för att satsa på kvadrant 2 och inte hamna i kvadrant 

1. I kvadrant 2 letar man efter möjligheter och är proaktiv. Den mest proaktiva 

delen i projekt är planeringen men som projektledare behöver du egentligen tänka 

proaktivt under hela projektet. Inte helt oväntat är mål eller riktning viktiga för att 

kunna hålla sig i kvadrant 2. I projekt kanske kvadrant 3 inte går att stryka men 

vad en projektledare kan göra med aktiviteter i kvadrant 3 är att delegera dessa 

(Tonnquist 2012). 

 

Delegering är en viktig projektledarstrategi i globala virtuella projekt. Denna 

strategi behövs p.g.a. att i dessa projekt behövs mer kommunikation och jobb 

utanför arbetstid (Daim et al. 2012). Detta tyder på att för globala virtuella projekt 

kan det även vara så att uppgifter i kvadrant 2 blir viktiga att delegera. 
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3 Metod 
 

3.1 Vetenskapliga metoder        
 

Det är inte helt enkelt att beskriva vad forskning och vetenskap är för något. En 

anledning till detta är att det finns olika skolbildningar med olika syn på hur 

forskning och vetenskap ska bedrivas (Patel & Davidson 2011). Det svåra inom 

allt vetenskapligt arbete är hur man ska relatera teori och verklighet till varandra.  

 

Vetenskapsteorier som relaterar verklighet och teori är deduktiv, induktiv och 

abduktiv ansats. Frågan är vilken av dessa strategier är bäst lämpad för att få 

grepp om verkligheten. Deduktiv ansats innebär att först skaffa sig förväntningar 

om hur världen ser ut och efter det samla in empiri för att se om förväntningarna 

stämde. Ur teorin härleds hypoteser som prövas. Detta tillvägagångssätt kallas för 

det hypotetiskt-deduktiva. En fara med denna ansats är att den teori som forskaren 

utgår ifrån från kommer att påverka forskningen så att nya rön inte upptäcks 

(Patel & Davidson 2011). I den induktiva ansatsen har forskarna gått motsatt håll 

ifrån empiri till teori (Jacobsen 2002). Risken här är att man här inte vet något om 

den befintliga teorins räckvidd. Att inte utgå ifrån teori innebär dock inte att man 

arbetar helt förutsättningslöst; även den induktiva forskaren har egna idéer och 

föreställningar som på ett eller annat sätt färgar teorin som tas fram. Det tredje 

sättet att relatera teori och empiri är abduktiv ansats. Abduktion innebär en 

kombination av induktion och deduktion. Från enskilda fall formuleras en 

preliminär teori, denna teori testas på nya fall och teorin utvecklas (Patel & 

Davidson 2011). 

 

Grovt sett finns det två motsatta vetenskapliga skolbildningar, positivismen och 

hermeneutiken vilka beskriver hur man kan förstå och veta något om verkligheten 

(Jacobsen 2002). Ett kännetecken för positivism är att forskningen genomförs 

enligt den hypotetiskt-deduktiva modellen (Patel & Davidson 2011). Vidare inom 

positivistisk forskning så tänker man sig att helheten i ett problem kan studeras 

genom att studera delarna av problemet var för sig. I det positivistiska idealet är 

uppfattningen att forskaren ska vara objektiv. Man ska kunna byta ut forskaren 

och resultatet ska ändå bli detsamma. Den tolkningsbaserade ansatsen eller 

hermeneutiska kan sägas vara positivismens raka motsats. Till skillnad från 

positivisterna är man inte intresserad av att förklara företeelser. Inom 

hermeneutiken närmar forskaren sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 

förförståelse (Patel & Davidson 2011). Eftersom man utgår ifrån sin förförståelse 

är det viktigt att medvetandegöra eventuella känslor, fördomar och kunskaper. 

Den sociala verkligheten är subjektiv och kan kartläggas enbart genom att 

forskarna sätter sig in i hur människor tolkar och ger mening åt specifika sociala 

fenomen. Inom hermeneutiken försöker man se helheten som är mer än summan 

av delarna. Forskaren pendlar mellan delarna och helheten.  

 

En annan fråga handlar om vilken form av informationen som ska samlas in. Ska 

det vara siffror (kvantitativ metod) eller ord (kvalitativ metod) (Jacobsen 2002)? 

Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär 

mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 

Informationen samlas in genom frågeformulär med givna svarsalternativ och kan 

skickas ut till en större population. Kvalitativt inriktad forskning fokuserar istället 
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på ”mjuka” data i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast 

verbala analysmetoder av text material (Patel & Davidson 2011). Den kvalitativa 

metoden är öppen d.v.s. forskaren styr den information som samlas in så lite som 

möjligt. Det är först efter att informationen har samlats in som den blir 

strukturerad genom att delas in i kategorier. Kvalitativa intervjuer har en låg grad 

av strukturering vilket innebär att frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme 

för respondenten att svara med egna ord (Patel & Davidson 2011). Frågorna ställs 

ibland i bestämd ordning dvs. med en hög grad av standardisering och ibland i den 

ordning som passar sig bäst, låg standardisering. Intervjuformuläret kan vidare 

delas upp i olika teman. Det är inte så att kvantitativ metod och kvalitativ metod 

är helt oförenliga. Huvuddelen av den forskning som bedrivs idag inom samhälls- 

och beteendevetenskaperna befinner sig någonstans mellan dessa två ändpunkter 

(Patel & Davidson 2011). Enligt Jacobsen kan den kvalitativa metoden 

kompletteras med en kvantitativ metod (Jacobsen 2002).  

 

Sammantaget finns det en hermeneutisk skola och en positivistisk skola. Den 

hermeneutiska skolan bygger på kvalitativa metoder medan den positivistiska 

skolan kännetecknas av kvantitativa metoder (Jacobsen 2002). 

 

 

3.2 Val av metod 
 

Syftet med uppsatsen var att skapa djupare förståelse kring projektledarskap i 

globala virtuella projekt. Vår ambition var att komma respondenterna nära för att 

få ta del av deras syn, miljö och tankar. Följdfrågor har varit viktiga för att 

fördjupa och bredda vår förståelse. Vi har därför låtit oss inspireras av den 

hermeneutiska skolbildningen. En hermeneutisk forskare närmar sig forsknings-

objekten subjektivt utifrån sin egen förförståelse (kap 3.3.1). Förförståelse har 

varit en tillgång ifrån arbetets början till slut. Den har t.ex. underlättat för oss att 

sätta sig in i respondentens situation. Att vara objektiv under en intervju, tolka 

material objektivt och förvänta sig ett objektivt forskningsobjekt (en människa) 

såg vi inte som möjligt. En hermeneutiker menar att människor har intentioner, 

avsikter som yttrar sig i språk och handling som det går att tolka och förstå 

innebörden av. En hermeneutiker pendlar mellan helhet och del. Delarna anses 

vara större än helheten. Ett sätt att pendla mellan helhet och delar var genom att 

läsa en nerskriven intervju från början till slut för att senare gå in på de olika 

delarna i intervjun.  

 

Den abduktiva ansatsen blev ett naturligt val av två anledningar. Den första var att 

vi hade erfarenheter av arbete i virtuella och globala virtuella projekt och vi 

befann oss i en miljö som möjliggjorde observation. Den andra anledningen var 

att det fanns tillräckligt mycket teorier att utgå ifrån och som vi hade möjlighet att 

pröva. 

 

Eftersom vi främst har varit intresserade av projektledarnas syn och tankegångar 

så har den kvalitativa metoden passat bra. Kvalitativa studier är nödvändiga för 

sådant som är vagt, mångtydigt, subjektivt som upplevelser, känslor som inte kan 

mätas direkt (Wallén 1996). Djupintervjuer har därför använts som informations-

källa. I djupintervjuer anpassas frågorna efter varje individ och intervjuaren ska 

kunna följa upp en fråga med följdfrågor (Wallén 1996). Innehållet i frågorna 
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anpassades till liten del, däremot uppstod det en del sinnliga anpassningar med en 

mängd följdfrågor. En fråga som gav reaktioner var frågan om respondenterna 

bestraffar när projektdeltagare gjort något fel. Enligt organisatoriska psykologer 

har straff inte visats ge positiva effekter (Arvey & Ivancevich 1980). Bestraffning 

var heller inget som respondenterna ägnade sig åt. Däremot fanns det tankar kring 

vad bestraffning kunde vara. En respondent svarade att projektdeltagarna kände 

sig besvikna efter ett misslyckande och att det i sig var ett straff. Andra menade 

att konstruktiv återkoppling kunde upplevas som ett straff både för den som gav 

och tog emot. En respondent berättade att ge återkoppling om en viss resurs till en 

linjechef i Asien kunde medföra lönereduktion för resursen. Med hjälp av den 

kvalitativa metoden fick vi fram en mer nyanserad bild av bestraffning. 

Den kvalitativa metoden kompletterades med kvantitativ metod. Intervjuguiden 

bestod av ett antal frågor vars svarsalternativ delvis var givna, t.ex ”Är det 

viktigt/mindre viktigt att ha god självkännedom” i det här fallet förväntade vi oss 

att de flesta respondenter skulle se detta som viktigt. Dessa frågor tjänade som 

öppningsfrågor där vi kunde följa upp med öppna frågor (vad, hur, varför) och på 

så sätt föra disksussionen till en djupare nivå. Om vi enbart använt oss av 

kvantitativ metod för dessa frågor hade vi inte fått med respondenternas 

tankegångar och resonemang. Ytterligare ett exempel är frågan om projektledarna 

har största fokus på mål. Med den frågan var det intressant att jämföra 

projektledarnas fokus på mål och relationer vilket gjordes med kvantitativ metod 

(skala 1- 6) men också ta del av beskrivningar (kvalitativ metod) kring varför man 

kanske inte valde att ha högsta fokus på mål. En respondent resonerade kring 

varför hon inte väljer högsta fokus på projektmålet:  

Vad har det för konsekvenser på något annat och inte bara så här 

är det med skygglapparna på utan att man faktiskt också kan tänka 

till och då kanske man ska ha en femma bara. 

 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

I början av arbetet med uppsatsen var det svårt att avgränsa studieområdet. 

Genom diskussioner, observationer och litteraturstudier kom vi fram till ämnet 

ledarskap i globala virtuella projekt. I litteraturen hämtade vi kunskap om teorier, 

modeller och kunskap om tidigare undersökningar inom området. Den abduktiva 

ansatsens tre steg följdes. 1) Från ett enskilt fall utformas en teori. På ett stort 

multinationellt företag med många pågående projekt gjordes följande observation; 

det globala virtuella projektet upplevdes mer komplicerat jämfört med övriga 

projekt. Det rapporterades om konflikter i projektet som tycktes bero på avstånd 

mellan resurser (sju timmars tidsskillnad) och politik. Observationer kunde göras 

genom arbete på samma kontor som projektledaren. Den globala virtuella 

projektledaren satt kvar och arbetade medan kollegorna gick hem och med tiden 

blev han allt blekare. 2) I befintlig teori fanns en del förklaringar till varför dessa 

projekt blev mer krävande och vad som var viktigt i dessa projekt. Denna teori 

testades sedan på nya fall. Nio intervjuer genomfördes för att pröva delar i teorin 

men vi var också öppna för nya infallsvinklar och synsätt för att minska risken 

med att bli styrda enbart av teorin. 3) Genom att analysera insamlad data kunde 

också teorin utvecklas ytterligare. Kvalitativa studier med hermeneutisk ansats 
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genomfördes där projektledare intervjuades. Genom att tolka det som sagts har en 

djupare förståelse uppnåtts av ledarskap i globala virtuella projekt. 

 

 

3.3.1 Förförståelse 
  
Förförståelse är en filosofisk term som erhållit allmänt erkännande framför allt 

tack vare Heideggers och Gadamers idéer om texttolkning (Nationalencyklopedin 

2014-01-08). Den bakomliggande tanken är att varje tolkning förutsätter en 

föregående, föregripande förståelse. Enligt hermeneutiken är forskarens tankar, 

intryck, känslor och kunskap en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå 

forskningsobjektet (Patel & Davidson 2011). Ingen forskare börjar som ett tomt 

blad. Att vara fullt medveten när det gäller sin förförståelse är troligtvis inte 

möjligt. Av den anledningen reflekterade vi över vår förförståelse. Förförståelse 

har erhållits genom magisterprogrammet i projektledning, litteraturstudier, 

observationer, arbete i virtuella projekt och arbete i globala virtuella projekt. 

Dessa kunskaper och situationer har varit omöjliga att bortse från under 

forskningsprocessen. Vi har därför valt att se kunskapen som en tillgång under 

arbetets gång. 

 

 

3.3.2 Urval av respondenter 
 

Empiriskt arbete innebär att undersöka faktiska objekt eller företeelser, till 

skillnad ifrån teoretiska studier. Innan undersökningen kunde börja behövdes 

lämpliga respondenter väljas ut.  

Syftet med uppsatsen var att få djupare förståelse kring de mjuka frågorna i ett 

globalt och virtuellt ledarskap och därför gjordes ett strategiskt urval av 

respondenter. Strategiskt urval innebär att de respondenter som väljs ut bär på en 

stor kunskap inom det berörda området (Kvale 1997).  

 

För att kunna göra ett bra urval behöver även forskarna lämpliga förkunskaper 

(Wallén 1996). Förkunskaper har skaffats genom teoretiska studier och praktiskt 

arbete i globala virtuella projekt och har varit till stor hjälp under arbetets gång. 

Vid urval av respondenter har förkunskapen använts för att sätta upp kriterier och 

få initial kontakt med respondenter. På det sättet gjordes en medveten bedömning 

av vilka respondenter som var lämpade. 

En grupp som har en hög kunskap inom globalt och virtuellt projektledarskap är 

globala och virtuella projektledare. I teorin anses denna grupp ha djupare 

kunskaper inom ledning (Jokinen 2005). Vi antog då att globala och virtuella 

projektledare också skulle ha en längre erfarenhet av projektledarskapet utan att vi 

behövde sätta upp ett sådant kriterium. Till stor del stämde detta. De utvalda 

respondenternas erfarenhet av projektledarskap låg i genomsnitt på ca nio år. 

Redan under studiens inledningsfas beslutade vi oss för att kontakta projektledare 

som arbetar i globala virtuella projekt. Nio projektledare kontaktades som också 

lät sig intervjuas.   

 

Projektledarna behövde inte jobba inom någon speciell bransch. Vi utgick från att 

branschen i sammanhanget inte var det relevanta utan det viktiga var att 

respondenterna ledde globala virtuella projekt. Eftersom en av oss arbetar på ett 
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multinationellt företag var det naturligt att välja respondenter därifrån. Ett 

multinationellt företag är ett företag som producerar varor och tjänster i flera 

länder (Nationalencyklopedin 2014-02-25). Med avsikt valde vi dock flertalet 

respondenter ifrån andra företag för att göra studien bredare och mindre partisk. 

För att säkra anonymiteten valdes inte avdelningar som vi själva arbetar på eller 

samarbetar mycket med. Personer ifrån telekommunikation-, IT-, tillverkning- och 

förlagsbranschen intervjuades.  

 

Tillvägagångssättet för att få tag på respondenter varierade. Både direkta och 

indirekta kontakter användes. Förutom detta gjordes även en efterlysning på 

Facebook. Respondenterna kontaktades först via mejl med beskrivning av syfte 

och kriterier. En del kunde snabbt svara via mail, övriga ringdes upp. När vi fått 

ett positivt svar angående intervjun bokades intervjutider in. Projektledare i 

globala virtuella projekt söktes med följande kriterier:  

 

1) Det ska finnas minst en projektdeltagare i en annan tidszon med en tidsskillnad 

på fyra timmar eller mer. Är det bara en deltagare i annan tidszon så ska han eller 

hon vara en nyckelresurs i projektet.  

2) Resurserna som befinner sig i andra tidszoner ska ha en annan kulturell 

bakgrund än projektledaren. 

3) De resurser som befinner sig i andra delar av världen ska till största delen 

samarbeta med hjälp av kommunikationsteknologi som mail, telefon och/eller 

video.  

 

Val av kriterie 1) grundar sig på att teorin indikerar att resurser i olika tidszoner 

innebär utmaningar för projektet. Ett exempel är att projektdeltagare försöker 

jobba under alla tidszoner och kör slut på sig själva (Lee-Kelley & Sankey 2008).  

För att göra en liten test utav teorin frågades en global och virtuell projektledare, 

som fanns nära till hands, om han ansåg att tidzoner påverkade projektet och på 

vilket sätt. För honom var tidsskillnaden, ca sju timmar, en utmaning av två 

anledningar den ena var att hans arbetsdagar blev långa men även hans lokala 

resurser fick gå på sena möten och arbeta längre vilket inte alltid var uppskattat. 

Det blev därför intressant att lägga till större tidsskillnader som kriterie 

tillsammans med att en viktig del av projektet arbetar på distans (är det bara en 

resurs som arbetar på distans så ska det vara en nyckelresurs). Att en betydande 

del av projektet befinner sig på distans borde medföra att kommunikationen med 

denna del är av stor vikt för projektets resultat. Det andra och tredje kriteriet 

sorterar ut de globala och virtuella projektledarna.  

 

 
3.3.3 Intervjuer 
 

Nio intervjuer genomfördes. Fyra intervjuer gjordes ansikte-mot-ansikte där 

intervjuaren och intervjupersonen satt i samma rum. Två intervjuer genomfördes 

via mejl, en över Skype utan kamera och två över telefon. Vi föredrog intervjua 

respondenterna ansikte-mot-ansikte för att lättare kunna avläsa känslor och 

uttryck. Intervjuerna ansikte-mot-ansikte utfördes på respondenternas arbetsplats 

så att de skulle känna sig trygga. När det inte var möjligt genomfördes intervjuer 

via telefon, Skype och mejl. Vi ansåg alla metoder som lämpliga då 
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respondenterna kunde framföra sina svar och synpunkter fritt och det var även 

möjligt att följa upp med eventuella följdfrågor.  

 

Det fanns både fördelar och nackdelar med varje intervjumetod: Under en intervju 

ansikte-mot-ansikte kan respondenterna bli påverkade av olika faktorer hos 

intervjuaren, exempelvis ålder, kön, etnisk bakgrund men även av intervjuarens 

blotta närvaro (Bryman 2012). Dessa faktorer kan medföra att respondenten 

svarar på ett sätt som den tror att intervjuaren uppskattar. En telefonintervju 

skapar en distans som innebär att denna form av felkälla minskar. En nackdel med 

telefonintervjun är att förtrolig stämning är svårare att skapa jämfört med om 

respondenten och intervjuaren sitter i samma rum (Jacobsen 2002). Under 

telefonintervjuerna kunde inte respondenterna uppfatta vårt kroppsspråk vilket var 

både positivt och negativt. Vid t.ex. en telefonintervju blev svaren långa och kom 

ibland bort ifrån ursprungsfrågan. Eftersom intervjuaren helst inte skall avbrytas i 

en kvalitativ intervju blev intervjun lång och gjorde att även transkriberingen blev 

tidskrävande. Det positiva var att förtrolig stämning skapades och resulterade i ett 

intressant samtal. Sammanfattningsvis såg vi att under telefonintervjuerna hade 

intervjupersonen en mindre påverkan på respondenten och vice versa. Den första 

telefonintervjun krävde en högre arbetsinsats både under intervjun och efter 

intervjun. Denna arbetsinsats kompenserades enkelt genom att en lång resa för att 

träffa respondenten inte blev nödvändig. Under den andra telefonintervjun var 

projektledaren märkbart mer resultatorienterad och tempot ökade jämfört med den 

första telefonintervjun. Mejlintervjuerna blev inte lika djupa som de andra 

intervjuerna vilket berodde på att vi inte hade möjlighet att ställa följdfrågor 

direkt. Fördelen med intervjuerna via mejl var att respondenterna fick längre tid 

på sig att svara och fick därmed möjlighet att tänka över frågorna och svaren en 

längre tid. 

 

Alla intervjuer, förutom de som fördes via mejl, ljud spelades in. Fördelen med att 

ha materialet inspelat är att man senare kan återkomma till det.   

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1 - Intervjuguide). 

Majoriteten av intervjufrågorna hade låg grad av strukturering dvs. de gav 

intervjupersonen utrymme att svara med egna ord. Det var därför viktigt att 

utforma frågor som inte var ledande. Icke ledande frågor börjar med hur, vad, och 

vilka (Palmer & Whybrow 2007). Ett antal frågor hade förutbestämda 

svarsalternativ men även kring dessa frågor resonerade ofta intervjupersonen sig 

fram. Graden av standardisering var hög då frågorna ställdes i en bestämd 

ordning. Samtliga intervjuer spelades som sagt in och transkribering startades i 

nära anslutning efter intervjuerna så att de var så färska i minnet som möjligt. 

Endast en intervjuare närvarade vid intervjuerna. Det var därför viktigt att 

transkribera dem så snart som möjligt så att vi båda kunde jobba med materialet 

när det skulle sammanfattas och analyseras. Vidare genomarbetning av materialet 

medförde också en minskad risk att missa något viktigt som sades.  

 

Innan intervjun startade gav vi alltid följande information till samtliga 

respondenter: 

 

1) Du och din organisation kommer att vara anonyma i uppsatsen. 

2) Godkänner du att vi spelar in intervjun? 
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3) Det är viktigt att du ställer frågor om något är oklart och du får gärna 

illustrera med exempel och bygga vidare på frågorna. 

4) När vi nämner projekt så avser vi globala virtuella projekt.  

Ett globalt virtuellt projekt innebär att det finns projektmedlemmar i andra 

tidszoner med en annan nationalitet och de kommunicerar till största del 

via mail, telefon och video. 

5) Vi kommer att skicka intervjun till dig för ditt godkännande.  

6) Vi uppskattar verkligen att du ställer upp. 

7) Har du några frågor innan vi kör igång intervjun? 

 

Under intervjun visade vi respekt och empati. Ett sätt att visa respekt var genom 

att vi lyssnade aktivt på respondenterna. Ju fler intervjuer vi utförde desto bättre 

blev vi på att lyssna. Vi blev också varse om att lyssna var mycket svårare än vad 

vi föreställt oss till en början. För att underlätta lyssnandet fördes korta 

minnesanteckningar under intervjun. I vissa fall gav vi exempel ifrån vårat eget 

arbetsliv dels för att tydliggöra en fråga men också för att undersöka om 

respondenten haft samma upplevelse. Empati kunde vi visa genom att 

kommentera eller visa det med ansiktsuttryck. Ett exempel på när det kändes 

lämpligt att visa empati var när en av respondenterna uttryckte att ha rollen som 

projektledare kan bli ensamt och att man inte får så mycket återkoppling ifrån 

överordnade som man önskar. Efter intervjun avslutats uttrycktes uppskattning 

ytterligare en gång till för att respondenten ställt upp på intervjun. Intervjuerna har 

gett uppsatsen en stor mängd information och gått på djupet kring ämnet 

ledarskap i globala virtuella projekt.  

 

 

3.3.4 Sammanställning och analys 
 

Enligt Jacobsen så är det första som måste göras är att reducera något av 

komplexiteten; vi måste förenkla och strukturera för att få en överblick (Jacobsen 

2002). 

Materialet ifrån intervjuerna sammanställdes från transkriberingar ifrån 

ljudinspelningar och mejl i en stor matris i ett Excel dokument innehållandes både 

frågor och svar från samtliga respondenter. Detta gjordes för att ge en enklare 

överblick över svaren och för att under sammanställningen och analysen kunna 

jämföra. Excel dokumentet följde frågeföljden i intervjuguiden men inte i 

sammanställningen och analysen i empirikapitlet eftersom vissa frågor och svar 

ibland gick in i varandra. En respondent kunde ibland också ge exempel på en 

fråga som även var relevant för en annan fråga.  

 

 

3.4 Kvalité i kvalitativ studie 
 

Begreppen validitet och reliabilitet har olika innebörd i kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Inom kvalitativ forskning är dessa två begrepp tätt sammanflätade med 

varandra till den grad att kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet 

(Patel & Davidson 2011). Validiteten i kvalitativ forskning sträcker sig över hela 

forskningsprocessen. Detta kan yttra sig i hur förförståelsen tillämpats, hur den 

insamlade informationen bidragit till en trovärdig tolkning av den studerades 

livsvärld och hur det mångtydiga och motsägelsefulla fångats in. Eftersom 
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forskningsprocessen är unik går det inte att bestämma exakta procedurer för att 

säkerställa validiteten. Däremot kan man vara observant på följande. 

Triangulering kan t.ex. innebära att flera forskare studerar samma företeelser 

(Patel & Davidson 2011). Forskarna behöver inte komma fram till samma sak. Att 

de ser olika saker ses inte som ett hinder utan kan vara berikande för studien. Det 

är viktigt att forskaren reflekterar över hur hanteringen av informationen går till 

och hur detta kan påverka analysen. Under analysen kan triangulering också 

användas på så sätt att olika teoretiska perspektiv för att belysa det studerade. 

David Silverman, en förkämpe för kvalitativa metoder, anger följande två 

fallgropar i den kvalitativa forskningsprocessen (Jacobsen 2002):  

1) en tendens att välja ut data som stämmer med en idealiserad uppfattning, och  

2) att välja data som är intressanta därför att de är exotiska framför data av mindre 

dramatisk art.  

En ytterligare fallgrop som hänger ihop med 2) är attribution och med detta menas 

att alla människor har en tendens att tillskriva något en förklarande effekt. Det 

som vi då ofta förklarar är förhållanden som är lätt synliga, lätta att få fatt i och 

beskriva. I det stora hela är det inte helt enkelt att uppskatta kvalitén i en kvalitativ 

studie. Något som kan känneteckna en god kvalitativ analys är logiken där de 

olika delarna utgör en logisk helhet. 

 

 
3.4.1 Studiens kvalité 
 

Vi förberedde oss väl inför intervjuerna. Innan den första intervjun repeterades 

frågorna vilket bidrog till att vi kunde koncentrera oss maximalt på 

respondenterna under intervjuerna. Ett sätt att säkra kvalité och få god 

förförståelse var genom att välja ut publikationer som blivit godkända av andra 

forskare (peer-reviewed). Teori och insamlade data genom intervju är två typer av 

data sekundär- respektive primärdata (Jacobsen 2002). Att vi har inhämtat 

information på olika sätt har stärkt de resultat som kommit fram, men också gett 

oss en möjlighet att ställa olika upplysningar mot varandra.  

 

Under intervjuerna var det viktigt, särskilt under telefon- och mejlintervjuerna, att 

uttrycka förståelse då vi inte kunde se varandras kroppsspråk. Intervjusituationen 

skulle kännas bra för både intervjuare och respondent. Vi upplevde att 

intervjuerna var kunskapsutvecklande, engagerande och informativa. En 

respondent sa följande i slutet av en telefonintervju: ”Jag tappade inte 

koncentrationen. Jag var 100 % fokuserad på frågorna”, vilket vi upplevde som att 

respondenten var engagerad under hela intervjun. Genom att använda olika 

intervjutekniker (telefon, ansikte-mot-ansikte och mejl) kunde vi nå ut till fler 

respondenter. Detta bidrog till att underlaget ökade och därigenom säkerheten i 

resultatet. 

 

Under transkriberingen gjordes en del tolkningar, exempelvis var det en hel del 

oavslutade meningar som inte antecknades. När halva meningar formulerades 

ställde intervjuaren ofta följdfrågor för att få fram hela meningar och resonemang. 

I en del fall behövdes inte följdfrågor då svaret kunde förstås utav det som sagts 

tidigare, det var en upprepning av samma resonemang men med andra ord. En del 

av talspråket togs också bort vid transkriberingen. Det var framförallt ord som 

upprepades i många svar. För att kunna anonymisera respondenten och dennes 
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organisation valdes vissa delar bort. För att ytterligare anonymisera en respondent 

så användes inte hennes eller hans riktiga namn utan de fick ett påhittat namn som 

i alfabetisk ordning följde den kronologiska ordning i vilken intervjuerna 

genomfördes. D.v.s. den första respondenten fick heta Astrid, den andra Beata, 

den tredje Carola o.s.v. De kvinnor som intervjuades fick ett kvinnonamn och de 

män som intervjuades fick ett mansnamn.  

 

Transkriberingen påbörjades direkt efter intervjun när den fortfarande var färsk i 

minnet. Detta bidrog till att det blev enklare att tolka och förstå sammanhang. 

När transkriberingen avslutats skickades materialet till respondenterna och vi 

ställde vid behov följdfrågor till de intervjuade. Efter den allra första intervjun 

ombads respondenten att ge återkoppling till intervjuaren. Intervjuguiden 

uppdaterades efter återkopplingen och frågorna blev tydligare. Under 

analysarbetet gjordes olika tolkningar. Detta bidrog till diskussioner och en 

möjlighet till att beskriva fenomenet på en djupare nivå.  

Under datainsamlingen kan kvalitén ha påverkats genom att respondenterna i 

vissa fall försökte upprätthålla en logik gentemot tidigare svar. Detta kan ha gjort 

att alternativa beskrivningar inte kommit med.  

Det var ingen av respondenterna som hade något emot ljudupptagningar men 

dessa kan ändå ha bidragit till att respondenten inte varit helt öppna.  
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4 Empiri och analys 
 

Efter en motivering av vårt tillvägagångssätt så följer i detta kapitel en 

redovisning av vårt insamlade material. Först beskrivs respondenterna, sedan 

kommer en presentation av intervjuerna, vilken är uppdelad efter ämne, som följs 

av en analysdel och därmed återkopplar undersökningen med den teori vi tidigare 

redovisat.   

 

 

4.1    Presentation av respondenterna 
 

I det här kapitlet följer en kort presentation av de projektledare som vi har 

intervjuat och som leder globala virtuella projekt. Åtta av respondenterna är 

svenska medborgare och en respondent är belgisk medborgare. Alla har inte sin 

fasta punkt i Sverige.  

I Bilaga 2 redovisas i korta drag en presentation av projektledarna.   

 

Astrid - Är 39 år och har jobbat inom olika projekt i tio år. Hon jobbar med 

kundorderprojekt på ett telekomföretag och är framförallt involverad i den senare 

delen av utvecklingen då man börjar närma sig release av en produkt. I hennes 

projekt finns det ytterligare en projektledare som ansvarar för forskning och 

utveckling medan Astrid ansvarar främst för kunddelen i projektet. Astrids bas är i 

Sverige där hon är bosatt men hon har även spenderat fem år i Japan som 

projektledare. Företaget hon jobbar på klassificerar sina projektledare och hon är 

på nivå tre av sex. Det land hon för närvarande kommunicerar med är Chile. Där 

befinner sig projektmedlemmar och kunden. I Chile finns det resurser hämtade 

ifrån Spanien, Brasilien, Costa Rica och Sverige. Astrid bor tillsammans med sin 

make och har ett litet barn. 

 

Beata - Är 60 år och har jobbat på samma teknologiföretag sedan 1975. Hon har 

under åren innehaft positioner så som hårdvarukonstruktör och linjechef och har 

varit involverad i olika projekt de senaste nio åren. Just nu är hon både linjechef 

och projektledare inom underhåll. Beata har alltid haft Sverige som bas och i 

hennes nuvarande projekt har hon projektdeltagare i Italien och Indien men 

samarbetar även med folk från Kina, Australien och Vietnam. Beata bor 

tillsammans med make. 

 

Carola - Är 38 år och har lett globala virtuella projekt på två olika 

teknologiföretag i sammanlagt sex år. Hon bytte företag för cirka ett halvår sen 

och är nu inhyrd konsult. I hennes nuvarande projekt är ca 100 personer i 60 

länder involverade som representeras av fyra olika team som Carola har kontakt 

med (Asien, Europa, Latinamerika och Nordamerika). Carola är svensk men har 

under sin tid som projektledare varit bosatt och jobbat i Kalifornien, USA. Carola 

bor tillsammans med make och två barn.  

 

Denise - Är 27 år och har två års erfarenhet av projektledarrollen i globala 

virtuella projekt. Intervjun fokuserar på Denises tid på ett förlag där hon ledde 

projekt med uppgift att publicera rapporter om mineralindustrin i specifika länder 

och då bodde hon också i dessa länder tillsammans med delar av projektteamet. 

För att underlätta för intervjun och analysen av denna så inriktar vi oss specifikt 
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på Denises projekt i Ghana. I Ghana hade hon en journalist samt en lokal assistent 

som hon jobbade med. Andra delar av teamet befann sig på huvudkontoret i 

Colombia (designer och ägare), på ytterligare ett kontor i Kanada (accountant), 

Brasilien (ytterligare en assistent) och hon hade även konferenssamtal med 

kontakter i länder så som Storbritannien. Denise är singel.   

 

Emma - Är 28 år och har jobbat som projektledare på ett tillverkningsföretag i 

fyra år. Emma är baserad i Sverige men jobbar i olika projekt med medlemmar 

och kunder i Nordamerika, Sydamerika, Asien, Australien och Europa. Man är ca 

4-20 projektmedlemmar beroende på projektets storlek. Emma är särbo.   

 

Fredrik - Är 50 år och har 15 års erfarenhet som projektledare, varav tre år som 

global virtuell projektledare. Just nu jobbar han inom it branschen men har en 

bred bakgrund av olika branscher så som läkemedelsindustrin, bankindustrin, 

transportsektorn och detaljhandeln. Fredrik är svensk men har de senaste tre åren 

jobbat på Filippinerna där merparten av hans projektteam också befinner sig. 

Andra delar av teamet och kunder finns i Indien, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, 

Australien och USA.  

 

Gabriella - Är 40 år och har jobbat på samma teknologiföretag sedan 1997 och de 

senaste tio åren som projektledare inom servicelösningar. Gabriella befinner sig i 

Sverige och merparten av hennes team utomlands är på Sri Lanka men även i 

USA, Storbritannien och Norge. Ett normalt projekt löper över ett år och 

Gabriella leder då ett huvudprojekt med 3-6 team där varje team består av 6-9 

personer. Parallellt jobbar hon också i mindre projekt med 1-2 team. 

Gabriella bor med sambo och tre små barn.  

 

Håkan - Är 43 år och har tre års erfarenhet som projektledare på ett It-företag i 

Sverige. Håkans resurser är leverantörer i Indien, Sverige, Norge, Storbritannien, 

Israel, Tjeckien och Baltikum. Antalet projektdeltagare varierar mellan 5-20 

personer. En del resurser kan vara delprojektledare t.ex. i Indien. Håkan bor med 

fru och litet barn. 

 

Ingvar - Är 50 år och har jobbat inom telekombranschen i 23 år och som 

projektledare i mer än 15 år. I början av sin projektledarkarriär arbetade han i 

mindre projekt s.k. industrialiseringsprojekt. Just nu jobbar Ingvar med 

produktintroduktioner för kunder. Han är själv av belgisk nationalitet men arbetar 

i Tyskland. Ingvar ansvarar för de nordamerikanska och japanska kunderna och 

har resurser i båda världsdelarna. Ingvar bor tillsammans med sin fru. 

 

 
4.2 Att leda andra   
 

4.2.1  Empiri - Ledarskapsstil 
 

I detta avsnitt redovisar vi för hur projektledarna gör när de leder sina 

projektmedlemmar. Vilken ledarskapsstil utövar de? Vår analys av denna fråga 

sammanställs i nästa avsnitt (4.2.2).  
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Empirin i det här avsnittet är baserad på intervjufrågorna 11, 16-17, 18 b-d, g, h 

och j (se Bilaga 1 - Intervjuguide).  

 

Relationer  

 

Sju av nio projektledare anser att det som ledare är viktigt att lära känna sina 

projektdeltagare inte bara som kollegor utan mer personligt. Respondenterna 

förklarade att det var svårt att utveckla en sådan relation, särskilt när man befinner 

sig på olika platser och inte träffas ansikte-mot-ansikte. Carola försöker ta ett par 

minuter innan varje veckomöte som hålls via video för att höra hur det är med 

projektdeltagarna. Ibland spelar hon också musik i början av möten för att lätta 

upp stämningen vilket också ger dem något att prata om. Gabriella har börjat med 

att visa ett foto på sin familj vid t.ex. projektintroduktioner för att bli mer 

personlig.  

 

När respondenterna frågades varför detta är viktigt svarade de att det underlättar 

för samarbetet och gör att medlemmarna i projektet känner större förtroende för 

projektledaren och vågar lita på henne eller honom. En nära relation minskar 

också risken för missuppfattningar och bidrar till ett mer avslappnat samarbete. 

Emma och Denise är dock försiktiga med att bli för personliga med sina 

projektdeltagare för att undvika att bli kompis med dem vilket de anser kan skada 

projektet.  

Fredrik poängterar att särskilda deltagare är viktigare att lära känna än andra, t.ex. 

så har han inte en personlig relation med en systemutvecklare men desto mer med 

en person som är inblandad i de affärsutvecklande processerna.  

 

Möte ansikte-mot-ansikte 

 

Respondenterna intygar att det, om möjligt, underlättar för relationerna och 

samarbetet, att träffas ansikte-mot-ansikte. Astrid säger att det ”är A och O” att 

träffas och ger exempel på när man hade problem i ett projekt med deltagarna i 

Chile:  

Vi hade en massa problem med Chile i början. Vi tyckte inte att det 

hände någonting. Vi fick ingen status. Vi hade dagliga möten men 

det hände ingenting […] så vi skickade ner vår produktledare och 

en annan tjej och under dem 2-3 dagarna som de var där så 

skedde det mirakel i förhållande till det som hade skett innan.  

 

Denise pekar ut vad det är som blir svårt när man inte har träffat en projekt-

medlem ansikte-mot-ansikte och nämner att ”det var svårare att ge direktiv, veta 

hur [hon] skulle formulera mejl och veta hur formell eller informell [hon] skulle 

vara”. Fredrik tar upp tekniska anledningar, till exempelvis bakgrundsljud, till 

varför det är enklare att träffas ansikte-mot-ansikte Han tar också upp att med 

dessa störningar blir det svårt att höra de personer som han kommunicerar med 

som ofta pratar engelska med brytning. I Håkans projekt träffas man nästan aldrig 

men han säger att då man gjort det ”så får man en helt annan kontakt efter att man 

fysiskt hälsat på varandra.” Ingvar tycker att vissa saker inte kan ersättas med ett 

videosamtal, så som ett handslag. Man kan heller inte gå ut och ta en öl eller äta 

middag tillsammans efter en arbetsdag. Han berättar om deras konsulter i 

Grekland som flyger till företaget i Tyskland ibland och de får då en helt annan 
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kommunikation än över telefon. När de är tillsammans så skrattar de mer och river 

ner barriärer som man inte kan göra över enbart telefon eller video.  

 

Projektmål vs. relationer  

 

Samtliga respondenter tyckte att projektmålen var viktigare (tabell 4.1) eller lika 

viktiga som de mellanmänskliga relationerna (tabell 4.2) inom projektgruppen.  

 

Fredrik som gav projektmålen en 6:a och relationer en 4:a motiverade sitt svar så 

här: ”Det är på grund av projektmålen vi har ett projekt”. Denise som gav båda 

alternativ en 5:a säger däremot att om det inte var för relationerna så skulle 

ingenting bli gjort.  

 

Astrid motiverade sin uppskattning angående projektmål så här: 

 

Jag skulle lägga mig någonstans mellan 5-6. Om jag skulle säga 6 

då har alla ett enormt fokus mot ett mål och det är ju jättebra men 

samtidigt är det också viktigt att se utanför boxen. Vad har det för 

konsekvenser på något annat och inte bara så här är det med 

skygglapparna på utan att man faktiskt också kan tänka till och då 

kanske man ska ha en femma bara. 

 

Projektmål: 

 
Tabell 4.1 – Projektmål* 

 

*(skala 1-6, där 1 innebär ingen eller mycket lite fokus på projektmålet, 6 mycket hög fokus på 

projektmålet) 

 

 

Relationer:  

 
Tabell 4.2 – Relationer* 

 

*(skala 1-6, där 1 innebär ingen eller mycket lite fokus på relationer, 6 mycket hög fokus på 

relationer) 

 

Uppmuntra och se till behov 

 

Alla nio respondenterna tycker det är viktigt att stödja och uppmuntra 

projektmedlemmarna. Beata och Gabriella tar upp att det är viktigt för att få 

självgående team. Enligt Gabriella är ett självgående team i sig en uppmuntran 

för projektdeltagarna. Gabriella har en känsla av att det är viktigare att uppmuntra 

och stödja resurserna på Sri Lanka jämfört med hennes resurser i Storbritannien, 

Norge och USA. Lankeserna kan vara mer tysta under möten och då blir det 

viktigt att stötta och uppmuntra dem till att säga sitt. Hon uppmuntrar resurserna 

till att ge idéer och förslag; ingen hängs ut om det är ett dåligt förslag. Håkan 
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säger också att en del resurser är tysta under möten och kanske inte vågar säga 

sitt. Han kan då ringa upp efter möten för att uppmuntra och stötta. 

Ingvar stöttar sina projektmedlemmar genom att ta bort hinder för sina 

projektdeltagare. Han stöttar genom coaching och ställer frågor som ”Vad 

behöver ni för att komma vidare?” 

  

Fredrik menar att stötta är viktigt eftersom det skapar motivation hos projekt-

deltagarna. Projektdeltagarna arbetar i andra konkurrerande projekt och då är det 

viktigt att deltagarna är motiverade så att hans projekt inte halkar ner i prioritets-

ordning. Emma uppmuntrar genom att skapa en öppen dialog på mötena, i tre till 

fyra minuter pratar hon om andra saker än arbetet. Det är viktigt för henne att 

projektdeltagarna talar om något känns fel. Även Denise och Beata stöttar och 

uppmuntrar så att projektdeltagarna ”vågar” ta upp problem. Denise är dock 

aktsam så att hon inte blir alltför känslosam då detta kan utnyttjas av 

projektdeltagare. 

 

Fem av åtta projektledare anser att se projektdeltagarnas behov är viktigt. Beata 

berättar att den gamla skolans projektledare inte fångar in projektdeltagares behov 

men att hon själv däremot inte bortser ifrån deltagarnas behov. Hon menar att det 

kan bero på att hennes roll som linjechef påverkat henne. Beata tycker att det kan 

vara svårare att fånga upp indiers behov när de inte uttrycker dessa. Ett exempel 

var en nybliven pappa som inte informerade om att han nyligen fått barn och ville 

åka hem samtidigt som projektet planerade en förlängning av hans arbete i 

Sverige.  

 

Emma anser att en individ måste utvecklas i gruppen för att göra ett bra jobb men 

att se till olika individers behov behöver t.ex. inte bara innebära deras 

karriärsutveckling. Vissa deltagare kan t.ex. behöva längre tid på sig att utföra 

sina uppgifter och andra kan behöva mer uppmuntran än andra. Hon försöker läsa 

projektdeltagarna tidigt i projektet för att undvika konflikter när projektet kommit 

i gång. Denise belyser projektdeltagarnas framtida behov speciellt när de tycker 

att ett jobb är tråkigt. Då kan hon motivera dem att utföra jobbet och lovar 

samtidigt goda referenser om arbetet görs bra. Ingvar poängterar att deltagarnas 

behov inom projektets ramar är viktiga. T.ex. om en ny produkt tas in så kan 

någon behöva en utbildning. För honom är det viktigt att behovet uttrycks. 

 

Carola önskar att hon hade en starkare relation med en del av hennes 

projektmedlemmar och att det är svårt att se till enskilda individers behov 

eftersom hennes projekt är så stort vilket då får brytas ner och skötas av grupp-

ledarna i projektets olika regioner. Astrid anser att det är linjechefens uppgift att 

se deltagarnas behov. Håkan tycker kort att det inte är viktigt att se till deltagarnas 

behov då han ändå inte kan påverka dessa. 

 

Belöning och bestraffning 

 

Projektledarna är samtliga överens om att det är viktigt att belöna sina 

projektmedlemmar när de gör något bra. Gabriella berättar att hennes företag är 

”snåla med belöningar” och hon gör vad hon kan för att uppmuntra och om det 

går, ge ledighet eller monetära belöningar. Om någon i hennes team på Sri Lanka 

gör något exceptionellt bra så ser hon till att informera personalchefen där. 
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Respondenterna säger att belöningar utöver beröm kan vara middagar för två, 

biobiljetter och hotellnätter. Fredrik berättar att i asiatiska länder så förväntar sig 

inte många projektmedlemmar belöningar utan gör vad de har blivit tillsagda men 

ibland använder han sina egna pengar för att bjuda ut personer på lunch. Beata 

och Fredrik varnar för att man inte ska belöna bara för att någon gör sitt jobb. 

”Man får akta sig så att det inte blir någon sorts inflation i det där. Då betyder det 

till slut ingenting”, säger Beata.   

 

Tvärtemot så tror projektledarna inte på bestraffningar när en projektmedlem gör 

något fel. Emma och Håkan tycker det är viktigt att en deltagare får veta om något 

gått fel så att det inte upprepas men att detta samtal bör ske enskilt. Gabriella 

anser att det är viktigt att inte bestraffa eftersom alla gör misslyckanden ibland 

och bestraffningar kan leda till en kultur där man inte vågar informera om att 

något gått fel. Carola berättar att på hennes företag känner deltagarna ofta 

besvikelse när något inte går i lås, vilket kan ses som en bestraffning i sig.  

 

Feedback 

 

Samtliga nio respondenter anser att feedback är oerhört viktigt och ett viktigt 

styrmedel. Emma sammanfattar följande:  

 

Återkoppling är ett måste för att följa upp på alla delar i 

projektet så att inte samma misstag upprepas i nästa 

projekt och att göra det som blev bra ännu bättre.  

 

På hennes företag har man efter varje avslutat projekt ett återkopplingsmöte – 

lessons learned – där alla får uttrycka sina åsikter om prestation, produkt m.m. och 

där projektet valideras. På ett mer personligt plan så tycker Astrid att det är viktigt 

att ge projektdeltagarna feedback om både vad de gör bra och dåligt. Gabriellas 

företag har gett utbildningar både i Sverige och på Sri Lanka om feedback och 

hon får inte ge konstruktiv feedback till sina projektmedlemmar utan bara till 

deras chefer vilket leder till att man ”tassar runt” en del frågor.   

Många respondenter tyckte de fick dåligt med feedback från deras överordnade.   

Carola berättar att på hennes företag finns det strukturer uppsatta för återkoppling 

men att hon som inhyrd konsult inte är del av dessa.  

 
 
4.2.2 Analys - Ledarskapsstil                   
 

I föregående kapitel redovisades respondenternas svar och funderingar kring hur 

de leder sina projektdeltagare med fokus på vilken ledarskapsstil de tycks föredra. 

I det här avsnittet följer en analys för att reda ut vilken ledarskapsstil 

projektledarna föredrar.  

 

Transformativt ledarskap har i teorin lyfts fram som en lämplig ledarskapsstil i 

projekt och framförallt i komplexa projekt medan det i enklare projekt passar 

bättre med transaktionsbaserat ledarskap (Turner & Müller 2010). Utmärkande för 

en transformativ ledare är bl.a. att han eller hon är stödjande, uppmuntrande, ser 

till deltagarnas individuella behov samt visar personlig omtanke (Jansson & Ljung 

2011-1). Han eller hon lockar deltagarna att ta på sig svåra uppgifter och ger 
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beröm när deltagarna lyckas. Utifrån parametrarna stöttande, uppmuntran, behov 

och beröm, som diskuterades i intervjuerna, är slutsatsen att projektledarna 

föredrar en transformativ ledarskapsstil då majoriteten av respondenterna har 

dessa kompetenser. Transaktionsbaserat ledarskap kan uteslutas eftersom det 

innebär att ledaren ställer krav, sätter upp mål och belönar om målen och kraven 

uppnås eller bestraffar om de inte gör det (Jansson & Ljung, 2011-1). För att 

undersöka om projektledaren utövade transaktionsbaserat ledarskap valdes 

parametern bestraffning och ingen av projektledarna bestraffar aktivt sina 

projektmedlemmar.  

 

Relationer vs. uppgifter 

 

Uppgiftsorienterat beteende innebär att projektdeltagare ses som medel för att 

uppnå mål medan relationsorienterat beteende får dem att känna sig bekväma med 

sig själva, med andra deltagare och i situationen de befinner sig i (Northouse 

2007). För att avgöra om projektledarna är relationsorienterade så var parametern 

relation och vi studerade hur projektledarna arbetar med relationer. Fokus på mål 

var parametern för att förstå graden av uppgiftsorientering. 

Teorin förespråkar att projektledare i globala virtuella projekt bör lägga stor vikt 

vid de relationsorienterade förhållandena i projektet för att nå framgång (Lee-

Kelley & Sankey 2008). Att projektledarna till hög grad fokuserar på målen och 

uppgifterna är inte förvånande. Projekten är tidsbegränsade och deltagarna är 

utspridda över hela världen vilket innebär att det är svårare att bygga relationer. 

Projektledaren mäts dessutom till stor del efter vilka resultat han eller hon uppnått 

i projektet. Respondenterna tycker att projektmålen är viktigare än eller lika 

viktiga som relationerna i gruppen. Projektmålen låg i genomsnitt på 5.7 jämfört 

med 4.6 för relationerna (skala 1-6). På en skala från ett till sex får dock 4.6 anses 

som en hög siffra vilket visar att projektledarna lägger stor vikt vid relationer och 

är även i hög grad relationsorienterade. Projektledarna anser att de personliga 

relationerna är viktiga och genom relativt enkla medel försöker de skapa dessa 

exempelvis genom att själva vara personliga. På det sättet kan de också bli goda 

förebilder och skapa en god stämning inom projektgruppen. Precis som Lee-

Kelley och Sankey (2008) beskriver det, så anser projektledarna att det är svårare 

att leda när man inte träffas ansikte-mot-ansikte. Projektledarna säger därför att 

möten ansikte-mot-ansikte är väldigt viktiga för relationerna och för arbetet 

framåt i snabbare takt efter att de träffats fysiskt.  

 

Uppmuntra och se till behov 

 

Även om projektledarna medger att uppmuntran och se behov är svårt över 

barriärer som distans och kultur så har de knep för att få sina projektmedlemmar 

uppmuntrade och hur de ska våga stå på sig, ge förslag, kunna utvecklas – allt för 

att förbättra samarbetet och vinna projektdeltagarnas förtroenden.  

 

Att projektledarna tycks föredra en transformativ ledarskapsstil är bra då denna 

stil ger större effekt i virtuella team jämfört med samlokaliserade team 

(Purvanova & Bono 2009). 

 

Att respondenterna skulle utöva ett falskt transformativt ledarskap där de utåt sett 

verkar vara genuint intresserade av sina projektdeltagare och deras välmående och 
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utvecklig men egentligen mest bry sig om sin egen status och makt är inte troligt 

(Walker & Walker 2011). Det kan tänkas att projektledarna bara verkar bry sig 

om projektmedlemmarna eftersom dessa är kopplade till projektets framgång 

utifrån vilken projektledares jobb bedöms. Enligt Walker och Walker (2011) är 

det ofta ledare med låg självkännedom som utövar ett falskt transformativt 

ledarskap och som senare i kapitlet kommer redovisas, så har respondenterna hög 

självkännedom, vilket talar emot detta. Självkännedom är dessutom en komponent 

som förstärker ett transformativt ledarskap (Sur et al. 2011). 

 

Belöning och bestraffning 

 

I en transaktionsbaserad ledarskapsstil förekommer bestraffningar (Jansson & 

Ljung 2011-1). Ingen av respondenterna förmedlade dock att de bestraffar sina 

projektdeltagare när de gör något fel. Tvärtom så tror de på att ge feedback, både 

positiv och konstruktiv, för att hjälpa sina projektmedlemmar att utvecklas vilket 

talar för ett transformativt ledarskap.  

 

Feedback 

 

En del av projektledarna uttryckte att de själva får dåligt med feedback från sina 

överordnade, vilket är något de skulle vilja ha mer av. Överlag var de duktiga på 

att ge feedback till sina projektdeltagare, vilket tyder på att de agerar som de 

själva vill bli behandlade och uppmuntrar till förbättringar vilket också är ett 

tecken på ett transformativt ledarskap (Jansson & Ljung 2011-1).  

 

 
4.2.3 Empiri - Ledarskapskompetenser  
 

För att bygga vidare på hur de globala virtuella projektledarna leder sina 

projektmedlemmar vill vi inte bara titta på vilken ledarskapsstil de utövar men 

även vilka kompetenser de tycker är viktiga att inneha i deras position för att 

kunna finna ett svar på hur de leder i dessa projekt. 

I det här kapitlet följer en redovisning av respondenternas svar, iakttagelser samt 

tankar kring kompetenser för att sedan analyseras i avsnitt 4.2.4. 

Empirin i det här avsnittet är baserad på frågorna 14-15, 18 e, f och 30 (se Bilaga 

1 - Intervjuguide).  

 

Ledarskapskompetenser i globala virtuella projekt 

        

När Beata får frågan om hon har observerat några ledarskapsegenskaper som är 

extra viktiga för projektledare i globala virtuella team jämfört med projektledare i 

samlokaliserade team så svarar hon följande: 

 

Ja, det har jag säkert. Om man är samlokaliserad då tycker jag att 

det är så enkelt. Tänk om jag bara kunde be alla komma in här och 

så löser vi det här. Man har alla runt omkring sig; man ser dem 

hela dagarna och blir påmind. ”Ja, just det. Han skulle göra det”. 

Det är en massa saker som man går miste om när man sitter på 

distans. Man måste ha en förmåga på något sätt att folket som 
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sitter på distans att känna sig tillhörande ett projekt. Det är svårt 

att få en projektkänsla. 

 

Beata säger också att kommunikationen är extra viktig i globala virtuella projekt. 

Att kunna fånga upp viktiga frågor som deltagare av olika anledningar inte ställer 

på virtuella möten och att kunna tolka svar. Ett sätt är att bjuda in till dagliga 

möten utan en bestämd dagordning som ger deltagarna möjlighet att ställa frågor 

och ta upp problem. Beata nämner att i hennes projekt finns en mycket duktig 

delprojektledare i Indien som kommunicerar tydligt och säkerställer så att alla 

förstår. 

Carola poängterar också kommunikationen och säger att man som ledare i globala 

virtuella projekt måste vara övertydlig och överkommunicera och att man aldrig 

kan vara för tydlig. Saker och ting försvinner över telefon, både på grund av 

teknologi och kultur. De spelar in sina videokonferenser så att man kan gå tillbaka 

och titta men Carola säger att det krävs en stark delprojektledare för att se till så 

att all information och alla direktiv verkligen går ut till alla projektdeltagare. Hon 

tar upp delprojektledaren i Europa som ett exempel som skriver ett mejl till sina 

delprojektsmedlemmar efter varje möte för att klargöra vad som gicks igenom och 

vad som bestämdes:  

 

Egenskaper för en stark ledare är att gå igenom vad som togs upp 

på mötet och benar upp och ser till att det blir gjort. Hon behöver 

återberätta för sin grupp vad som sas och ser till att det blir gjort. 

Hon måste också kunna peka ut i sitt team vem som ska göra vad.  

 

Eftersom de har olika kulturer i sina team, säger Carola att det är viktigt att vara 

karismatisk så att folk lyssnar samt att kunna prata sakta och ge pauser. Hon ger 

exempel på teammedlemmar som pratar fort med olika accenter och det blir svårt 

att förstå. Då kan det vara bra för ledaren att bekräfta vad som har sagts. 

  

Gabriella poängterar lyhördhet och kommunikation som viktiga kompetenser för 

ledare i globala virtuella team. Hon får ofta lyssna efter undertoner i 

kommunikationen för att förstå. Därför lägger Gabriella stor vikt på att prata med 

sina projektdeltagare utanför möten för att lära känna dem. På Sri Lanka säger 

man inte alltid emot en överordnad vilket gör att Gabriella kommunicerar 

dagligen med projektdeltagarna för att visa delaktighet och skapa ett förtroende. 

Idag har Gabriella resurser som vågar stå på sig på Sri Lanka men det tar tid 

menar hon.  

 

Fredrik tar upp tydlighet som en viktig kompetens hos en global virtuell 

projektledare och säger att man måste också vara tydlig med att definiera 

varandras roller och uppgifter för att undvika missförstånd. I många kulturer 

förväntar man sig inte konsensusbeslut utan man kan t.o.m. se det som en svaghet.  

 

Ingvar tar upp känslan vågar jag säga det jag tänker? Enligt honom är den 

känslan starkare i virtuella möten. Detta resulterar i att man kanske berättar och 

förklarar mindre under ett sådant möte. Han försöker tolka känslor och stämningar 

under möten. Tystnad, ett underligt skratt, vad innebär det? Går det inte att förstå 

under mötet ringer han upp projektdeltagare efter mötet för att klara ut 

otydligheter. Han menar att vara envis och våga ställa om frågor om något inte är 
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tydligt är viktigt. Ingvar säger att han ibland provocerar på ett snällt sätt för att få 

upp saker till ytan. Han pratar också om att få med alla och att det finns inga 

dumma förslag. När alla väl säger vad de tycker och tänker då är alla med menar 

Ingvar. 

 

Astrid tycker att det är viktigt att hela tiden tänka på den andra sidan. Att bjuda in 

alla i samtalet, exempelvis genom att fråga någon vad denne tycker, för att både se 

till så att personen i fråga hör och att hon/han känner sig delaktig. Ibland uppstår 

det dåligt ljud på deras möten och då förlorar deltagarna koncentrationen på en 

gång. I dessa situationer är det viktigt att återfå koncentrationen. Håkan har också 

observerat att en del deltagare ibland glöms bort under telefonsamtalen och det är 

därför viktigt att bjuda in till samtal. Han menar också att rösten blir ett styrmedel 

under telefonmötena – ”Kroppsspråket har ju förlorat sin roll”, säger han. Oftast 

är det de med stark röst som hörs. Emma säger att det viktigaste är att få alla att 

känna att de får sin röst hörd.  

 

De flesta av respondenterna kunde inte peka ut någon kompetens hos en global 

virtuell projektledare som var mindre viktig än för en samlokaliserad 

projektledare men Beata och Denise tog upp att som projektledare i globala 

virtuella projekt så går det inte att detaljstyra eller micro manage sina 

projektmedlemmar. Beata säger att man helt enkelt får lita på att de på distans har 

den kunskap som krävs och att man måste kunna delegera och ”ha ett bra sätt för 

att kunna delegera och inte bara dumpa men delegera på ett proffsigt sätt”.  

 

Kultur   

 

Majoriteten av de intervjuade projektledarna tycker att det är viktigt att ha 

kunskap om de olika projektmedlemmarnas kulturer när man jobbar i ett globalt 

virtuellt projekt tillsammans. En som tyckte att detta är mindre viktigt var Denise 

hon anser att det är viktigare att projektmedlemmarna hade vetskap om det lands 

kultur som hon och medlemmarna befann sig i och skrev en publikation om, 

oavsett vilken kultur de själva kom ifrån. Emma anser att det är mer viktigt att se 

till ländernas struktur där hennes projektmedlemmar befinner sig, så som 

elektricitet och wi-fi, för skulle det vara i dåligt skick kan hon t.ex. inte 

genomföra ett videosamtal. Hon berättar också att hennes företag har som policy 

att hon inte får fråga någon om deras religion, förhållandestatus m.m. Fredrik tar 

upp att när det kommer till att skriva kontrakt är det viktigt att känna till kulturer 

men när det kommer till det personliga planet så tycker han att det i praktiken är 

svårt att finna tid för att lära sig mer om varandra.  

 

De flesta respondenterna tycker som sagt att kulturell kunskap är viktigt. 

Gabriella säger det är viktigt eftersom hon måste kunna förstå hur någon av en 

annan kultur ”jobbar, tänker, tolkar [hennes] instruktioner och försök till samtal 

och diskussioner. För att språkligen kunna förstå varandra använder man sig 

ibland av en tolk på Emmas företag.  

 

Hur lär sig då projektledarna om de andra kulturerna? Beata fick en kort 

introduktion om indisk kultur av sitt företag vilket hon tyckte var bra men hon 

skulle vilja har mer. När hon samarbetat med projektmedlemmar i till exempelvis 

Kina har hon inte fått någon skolning. Ingvar fick också utbildning av sitt företag 



 

40 
 

om olika kulturer. Även om det var 23 år sedan har han nytta av den kursen än 

idag, säger han. Håkan forskar på egen hand och frågar ofta projektmedlemmarna 

om deras bakgrunder som var de är födda, hur länge de bott i ett visst land m.m. 

Gabriella säger att hon mer eller mindre har lärt sig genom samtal med kollegor, 

trial and error och många misstag.  

 

Carola tycker att det kan vara bra att först ha lett samlokaliserade projekt innan 

man leder globala virtuella projekt. Då kan man överföra de kunskaper man har 

lärt sig till ett globalt virtuellt projekt och sen undersöka de kulturer som kommer 

vara representerade i ett globalt virtuellt projekt.  

 

Projektledarna gav också exempel på kulturella olikheter: 

Astrid, som jobbar med ett team i Chile sa att chilenarna är mer avvaktande och 

vill låta saker och ting sjunka in medan hennes team i Sverige är mer fokuserade 

på progress. Hon berättar också att hon har en svensk medarbetare på plats i Chile 

som hon kan ringa när det blir misskommunikation och som förstår båda kulturer.   

 

Beata säger att hon mer eller mindre fick en chock när hon jobbade med tyskar då 

hon trodde att de skulle vara kulturellt lika, vilket de, enligt henne, inte alls var. 

Hon tycker ibland det är svårt att jobba med teamet i Indien eftersom ett ja där 

inte alltid betyder ett ja – ”en indier säger inte nej. Det finns inget nej”. Hon har 

lärt sig att jobba runt detta. Ett exempel är att istället för att fråga om testningen är 

klar, vilket de svarar ja till även om så inte är fallet, så kan hon be dem att 

beskriva vad de har gjort och på så sätt bedöma själv om de är klara eller inte. 

Hon säger att hon tycker att amerikaner också kan vara lite svåra då de ibland 

utgör sig för att vara experter på något när de egentligen inte alltid vet vad de talar 

om. ”Enklaste kulturen att jobba med är [den australiensiska]”, säger Beata, ”de 

förstår precis vad vi menar och har samma tankessätt och referens på något sätt”. 

 

När hon jobbar med de asiatiska projektmedlemmarna tycker Carola att deras 

kultur är annorlunda än hennes. Medan man i den europeiska gruppen ställer 

frågor direkt så kommer inte dessa förrän senare från den asiatiska gruppen – ”de 

frågar men ofta lite för sent i processen”. Hon tycker det är klurigt att komma 

fram till hur kommunikationen skulle kunna fungera bättre. Carola önskar sig en 

bättre delprojektledare i Asien som förstår bådas kulturer bättre, och samarbetet 

där emellan. Hon tror även att de skulle vara en lösning att ägna mer tid åt dem 

och bjuda in dem mer i diskussionen men att mötena med dem är kl. 17 på 

eftermiddagen och ”då är man ju inte så jättepigg längre”.  

 

Gabriella berättar att i Sverige diskuterar vi och uppnår konsensus medan i USA 

och ofta i England, är det viktigt att individer har en åsikt med en gång ”oavsett 

om de har en susning om vad de talar om”. I Polen är de, enligt Gabriella, väldigt 

probleminriktade och ofta ska allt vara perfekt, vilket Gabriellas företag inte alltid 

har pengar till, och hon fick lära dem att ibland är det ”good enough” som gäller. 

På Sri Lanka går däremot kvantitet före kvalitet. De har också en stor respekt för 

ledning och man får inte säga emot en ledare. En ledare å andra sidan kan ses som 

svag om han eller hon på svenskt vis försöker diskutera fram saker. 

 

Ingvar säger att ibland är det svårt att få ett direkt svar från teamet i Japan 

eftersom de ofta måste ha ett samtal inom gruppen och nå konsensus, innan de 
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kan ge ett svar, men att de alltid går in på detaljer och förväntar sig toppkvalité. I 

USA och Canada tycker han att det är mer ”let’s go, let’s go” och mindre 

diskussion.  

 

Konflikter    

 

Endast en respondent av nio intervjuade anser att där är mer konflikter i ett globalt 

virtuellt projekt än i ett samlokaliserat projekt – Gabriella: ”det blir lite vi mot 

dem” (de i Europa vs. de på Sri Lanka). Hon säger att man ibland sitter och tycker 

saker och irriterar sig innan det kommer fram – ”det kan ha att göra med 

tidszonerna eller kulturskillnader”.  

 

Carola tror att de är samma sorts konflikter i ett globalt virtuellt projekt men att 

problem ”inte kommer upp till ytan på samma sätt”. Hon tycker att det är svårt att 

reda ut konflikter över videochat och mejl men att de inte lika lätt etableras när 

man heller inte träffas ansikte-mot-ansikte. De har inte direkt konflikter i hennes 

team men springer ibland på missuppfattningar, t.ex. ”i Japan säger de inte nej, de 

har inte ett direkt ord för nej, så det kan ge upphov till missförstånd. Kanske 

försöker de förklara ett problem som vi västerlänningar inte förstår”.  

Denise tror att det är andra sorts konflikter i globala virtuella projekt: ”På ett 

kontor kan man bråka om att någon drack det sista av ens mjölk medan det i 

globala virtuella projekt kan det enklare bli missförstånd”. Hon ger exempel på att 

hon ibland kunde känna att hennes chef, i ett annat land, kunde tro att hon inte 

jobbade hårt nog, när hon precis hade avslutat en 10-timmars arbetsdag.  

Ingvar säger att det är lätt att sätta stämplar på andra kulturer och man tror sig 

veta hur de är, vilket kan leda till missförstånd och konflikter, men att han 

undviker detta och han ser inte att de har fler konflikter än i ett samlokaliserat 

projekt.  

 
4.2.4 Analys - Ledarskapskompetenser                 
 

I detta kapitel kopplar vi ihop respondenternas svar i föregående kapitel med 

tidigare redovisad teori för att på så sätt kunna utgöra en analys kring 

ledarskapskompetenser.  

 

Ledarskapskompetenser i globala virtuella projekt 

 

För att kunna leda sina projekt tyckte respondenterna att det var särskilt viktigt 

med följande kompetenser jämfört med samlokaliserade projekt:  

 

 Tydlig kommunikation 

 

Kommunikationen ska helst vara övertydlig och ibland behöver man 

överkommunicera. Att vara uthållig och inte ge upp utan att fråga en gång 

till om något upplevs otydligt. Starka delprojektledare på plats spelar en 

viktig roll i det här sammanhanget. De kan säkerställa att alla på t.ex. den 

indiska sidan har förstått genom att återbäretta vad som sagts.  

 

 Skapa känsla av delaktighet 
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Att skapa en känsla av delaktighet och tillhörighet hos projektdeltagarna 

genom att bjuda in alla till samtal och fråga en gång till om något är 

otydligt. Det är viktigt att se till att alla känner att de fått sin röst hörd. 

Under virtuella möten är det viktigt att kunna sätta sig in i den ”andra 

sidans” situation. Om någon exempelvis visar något som projektdeltagarna 

inte kan se är det projektledarens uppgift att fånga upp detta och berätta 

vad som händer. Känslan av delaktighet och tillhörighet som projekt-

ledarna tycker är viktig att skapa kan kopplas till ett transformativt 

ledarskap. I ett transformativt ledarskap får ledaren deltagarna att känna 

sig viktiga och uppmärksammade (Purvanova & Bono 2009). 

 

 Förstå signaler 

 

Att kunna lyssna efter undertoner, att fånga in känslor genom t.ex. ett 

konstigt skratt eller tystnad. När man uppfattat något så är det viktigt att 

inte släppa taget eftersom den här individen, som blev tyst, kan ha något 

viktigt att säga. Att fånga in känslor under ett telefonmöte kan vara svårt 

därför krävs det att man ibland efter mötet får fortsätta samtalet. En 

respondent säger att han kan provocera på ett snällt sätt för att få fram 

känslor som ligger under ytan. Att förstå de signaler som förmedlas med 

hjälp av känslor är en del av emotionell intelligens. 

 

Kultur och Konflikter   

 

Kulturella skillnader kan leda till att kommunikationen i projektet havererar enligt 

Daim et al. (2012). Studier visar även att globala virtuella projekt, vars karaktär är 

projektmedlemmar som jobbar i olika tidszoner och har kulturella olikheter, 

specifikt är benägna att misslyckas (Lee-Kelley & Sankey 2008). Med dess 

specifika särdrag uppstår det ofta missförstånd och konflikter vilket gör att 

projekten fungerar sämre och riskerar att kollapsa. Vi ställde därför frågan om 

projektledare upplever att konflikter är vanligare i globala virtuella projekt jämfört 

med samlokaliserade. Endast en av nio projektledare upplevde att det fanns mer 

konflikter i globala virtuella projekt jämfört med samlokaliserade projekt.  

 

Slutsatsen är då att globala virtuella projektledare inte behöver vara bättre på att 

hantera konflikter än projektledare av samlokaliserade projekt. Möjligtvis behöver 

de globala virtuella projektledarna vara bättre på att fånga upp konflikter genom 

att lyssna efter undertoner då konflikterna har svårare att komma upp till ytan i 

virtuella sammanhang. En anledning till färre konflikter kan vara att majoriteten 

av projektledarna anser att tydlig kommunikation och kulturell kompetens är 

viktig och att de aktivt jobbar med att minska ovetskaper inom detta område. 

 

Värt att notera 

 

I avsnitt 4.3.1.1 framgår att projektledarna har en stor självkännedom vilket 

innebär att de har en bra grund för att förstå andra kulturer och i 4.2.1.2 framgick 

även att respondenterna föredrar en transformativ ledarskapsstil vilken är 

rekommenderad för komplexa projekt så som globala virtuella projekt. Kan det 

vara så att majoriteten av de intervjuade projektledarna faktiskt har de 
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kompetenser som gör att de kan hålla samma konfliktnivå som i samlokaliserade 

projekt? Att de är projektledare som driver projekten framgångsrikt? 

 

4.3 Att leda sig själv 
 

4.3.1 Empiri - Självkännedom 
 
En förutsättning för att kunna leda andra är att kunna leda sig själv. För att leda 

sig själv krävs det att man har stor självkännedom. Här följer en redovisning av 

hur de intervjuade globala virtuella projektledarna upplever och utökar sin 

självkännedom för att på så sätt kunna leda sig själv. Vi analyserar svaren och 

funderingarna i avsnitt 4.3.2. 

Empirin i det här avsnittet är baserad på intervjufrågorna 18 samt 19-26 (Bilaga 

1 - Intervjuguide). Se även sammanfattande tabell i Bilaga 3 - Självkännedom.  

 

Självkännedom 

 

Samtliga projektledare tyckte det var viktigt, väldigt viktigt, oerhört viktigt eller 

jätteviktigt att ha god självkännedom. 

 

Astrid: 

 

Det är A och O att veta hur man själv uppfattas när man ska leda 

andra. 

 

Carola: 

 

Som PL är det oerhört viktigt. Du kan utnyttja dina styrkor bättre 

och helst undvika dina svagheter eller jobba på dem. Man ska inte 

fokusera på sina svagheter. Det går bättre om kanske någon annan 

i teamet gör de grejerna åt en som man inte är så bra på.  

 

Denise: 

 

Väldigt viktigt som projektledare. Jag vet att jag har dåligt 

tålamod och i Afrika är tålamod din bästa vän. Vet jag att jag har 

dåligt tålamod så kan jag jobba på det och anpassa mig bättre till 

mina projektkollegor i Afrika. 

 

Ingvar: 

 

Ju bättre jag känner mig själv desto bättre fungerar jag 

tillsammans med andra människor. 

     

Utbildning  
 

Sju av nio respondenter har fått utbildning där de upplevt att deras självkännedom 

ökat. Framförallt är det genom återkopplingsövningar som bidragit till att deras 

självkännedom ökat. 
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Astrid: 

Man mår bra utav att få feedback och man växer verkligen utav att 

höra från andra vad man är bra på och kanske få konstruktiv 

feedback också. 

 

Beata minns en övning ifrån en ledarskapsutbildning där fokus var på kropps-

språket och att det fungerade som en aha-upplevelse och ”små påminnelser”. Ett 

exempel som hon gav var hur viktigt det är att kroppsspråket och det man säger 

hänger ihop. 

 

Ingvar reflekterade över rädslan som kommer vid återkopplingsövningar under 

utbildningar. Rädsla hanterar han genom att acceptera den. Även Beata tyckte att 

det kändes obehagligt med återkopplingsövningar under utbildningar som hon 

menade var tuffa.  

 

Under träningsperioden insåg Denise hur snabbt hon blev redo för säljarmöte och 

att hon kanske inte var så blyg som hon hade trott innan. 

 

Personlighetstester 

 

Sex av nio respondenter hade gjort personlighetstester. Fyra av nio respondenter 

hade gjort personlighetstester som även kollegor, projektdeltagare och chefer fyllt 

i. De respondenternas uppfattning av sig själva stämde bra överens med hur andra 

uppfattade dem. Ingen av respondenterna som gjorde personlighetstest blev 

överraskad över resultatet. 

 

Astrid fick genom sitt företag en PDI-360 utvärdering, där andra som kände henne 

fick svara på frågor om henne. Resultatet var inte direkt förvånade men mer en 

eye-opener, säger hon. De som hon jobbade med i Japan gav en annan bild av 

henne än de som jobbade med henne i Sverige. 

 

På Carolas förra jobb fick alla projektledare göra personlighetstester om ”vad som 

motiverar en, vad man värderar, kommunikationsstil m.m.”. Carola fick en insikt 

om hur viktig gruppen var för henne. Det visste hon sedan tidigare men nu blev 

det konkret. 

 

Fredrik har genomgått Myers-Briggs Type Indicator och PDI-360.  

 

Gabriella har gjort ett Interpersonal Dynamics Inventory test. Det som förvånade 

henne var att samtliga som gav henne återkoppling placerade henne i samma 

”ruta”, trots att hon hade valt ut en stor blandning av individer på företaget bl.a. 

lankeser. 

 

Styrkor och svagheter 

 

För att få reda på sina styrkor och svagheter förlitar Astrid sig på feedback från 

andra; t.ex. så hade man på hennes företag en ”sorts speed-dating […] där hennes 

kollegor gick runt och gav varandra positiv feedback väldigt snabbt”. Astrid har 

en bra dialog med sin chef och f.d. chef ifrån Japan som ger henne feedback. Hon 

tycker att man även borde ge varandra mer konstruktiv feedback. Hon är inte rädd 
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för att fråga om den typen av feedback men ”man glömmer lätt bort” och hon 

funderar: ”kanske är det lite tabu med konstruktiv feedback”. 

 

Beata får inte mycket feedback på sitt arbete eftersom ”cheferna jobbar på 

strategier och lägger inte ner tid på de mjuka bitarna”. ”Jag ser ingen återkoppling 

som god återkoppling” säger hon, samt ”Man känner sig rätt så ensam som chef 

och projektledare”. Hon kan fråga sina anställda om hennes styrkor och svagheter 

men säger att det inte är många som vill ge återkoppling eller har förmåga att ge 

återkoppling. Den ”bästa” återkopplingen har hon ändå fått ifrån anställda. Hon 

fick en chock, berättade hon, när den duktigaste ingenjören hade ett behov av 

hennes ledarskap. Han var bra på sitt jobb men behövde hjälp med de sociala 

bitarna. 

 

Denise tar också upp kollegor och vänner som personer hon kan gå till för att få 

reda på sina styrkor och svagheter.  

 

Fredrik frågar personer som är nära honom om hans styrkor och svagheter. Han 

försöker analysera det han gör för att göra det bättre nästa gång. 

 

Carola läser böcker om personlighetsutveckling för att öka sin självkännedom.  

 

På Emmas företag har man årliga utvärderingar där hon får feedback från sin chef. 

I början och slutet av ett projekt försöker Emma också att granska sig själv. 

 

Gabriella tycker att hon fokuserar för lite på feedback trots att hon tycker att det 

är så viktigt. ”Att våga misslyckas och då be om feedback”. I många fall blir det 

trial-and-error. 

 

Ingvar delar magkänslor med en del av sina kollegor och sin chef, som också är 

en gammal vän till honom. Ingvar har nyligen förvånats över hur öppna kollegor 

har varit. ”När vi väl utvecklat förmågan att uttrycka känslor kommer vi till en 

helt ny samarbetsnivå”, säger han. Ingvar ifrågasätter sig själv mycket. Kanske för 

mycket säger han. Förut strävade Ingvar efter perfektion och nu strävar han efter 

att acceptera sig själv. 

 

Mentor  

 

Åtta av nio har eller har haft en officiell eller inofficiell mentor.  

 

Beata som just nu inte har någon mentor har tidigare haft en och funderar nu på 

att hitta en då hon har en hel del funderingar angående framtiden. Håkan säger att 

han just nu inte har behov av en mentor och att han pratar med kollegor istället. 

 

Carola har en mentor som hon brukade träffa en gång i månaden men sedan hon 

flyttade för 2,5 år sedan så ringer hon honom numera bara emellanåt. De pratar 

om problem, karriärsutveckling och bollar idéer. Hon tycker det är bra att ha 

någon att prata med som står utanför projektet.  

 



 

46 
 

Denise diskuterar sin karriär med sin mentor. Han introducerar också henne för 

personer som kan vara bra för henne att känna och tipsar om tillställningar som 

hon borde gå på.  

 

Gabriella har ingen utsedd mentor men har en kollega som hon diskuterar med 

och finner utvecklande – ”Vi använder varandra han och jag. Vi sitter ihop i ett 

rum och han är extremt erfaren och jag lär mig jättemycket”.  

 

Ingvars nya chef fungerar också som hans mentor. Han diskuterar ofta sin 

magkänsla med honom inom olika aspekter av projektet.  

 

Utveckling av självkännedom   

 

Sju av nio respondenter har haft en episod i livet då de har upplevt att deras 

självkännedom utvecklats mycket. 

 

Astrid säger själv att hennes självkännedom ökade rejält när hon blev linjechef 

första gången då hennes chef ”upplyste [henne] om att [hon] ska tänka på hur 

[hon] blir uppfattad” då hon på den tiden var ganska energisk och borde ha mer 

tålamod. Chefen coachade Astrid vilket hon då tyckte var jobbigt men idag inser 

hon att det har hjälpt henne. 

 

Carola säger att självkännedomen ökade som mest under hennes MBA 

utbildning.  

 

Gabriella tycker att få barn ökade hennes självkännedom, speciellt eftersom hon 

hade väldigt sjuka barn och prioriteringar blev viktigare och hon blev mer 

fokuserad och därmed ökade också självkänslan. På en föräldrakurs lärde hon sig 

om barn med större utmaningar som även blev applicerbart på jobbet och hon 

känner sig numera mer säker. Håkan nämner också barn som en livsavgörande 

episod i hans liv där hans självkännedom ökade. 

 

Emma lärde sig mycket om sig själv under en stressig period där hon var tvungen 

att analysera sina beslut och prioriteringar. Håkan nämner också att han lär sig 

mer vid stress och när det går dåligt för honom. Ingvar nämner de situationer då 

det varit jobbigt men också de situationer som varit bra. Fredriks självkännedom 

ökade framförallt under den period i livet då han var yngre. 

 

Skattning självkännedom och självkänsla  

 

Många av de intervjuade skattar sin självkännedom högre än sin självkänsla. I 

stort sett säger de att självkänslan går lite upp och ner och den går upp när 

respondenterna känner sig mer säkra på sina områden. 

 

I tabell 4.3 och 4.4 redovisas i korta drag en presentation av projektledarna och 

deras självkännedom. Notera att 1 indikerar låg självkännedom och självkänsla 

samt 6 hög. 
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Självkännedom 

 

 
Tabell 4.3 – Självkännedom 

 

Denise: 

 

Även om jag inte har gjort något test så är det något jag funderar 

ofta på så jag skulle nog säga 5. 

 

Astrid: 

 

Jag känner nog mig själv ganska bra. 4,5- 5 skulle jag nog säga. 

Det finns alltid saker som man kanske.. Ja, nej 4,5-5. 

 

Självkänsla 

 

 
Tabell 4.4 – Självkänsla 

 

Denise: 

 

Det går upp och ner jättemycket men professionellt sett i min ålder 

så är det nog svårt att känna att man är jätteduktig på något. 

Siffran var högre i slutet av min tid på företaget än när jag 

började. I början var den bara 2 - knappt det, sen 4-5 ganska 

länge. När jag avslutade Ghana var jag nog uppe på 6. 

 

Carola: 

 

Det finns väldigt många Übermenschen här och då frågar man sig 

själv vad har jag åstadkommit? Det har också med tid att göra. 

 

4.3.2 Analys - Självkännedom 
 

I föregående kapitel redovisades för hur projektledarna upplever och utvecklar 

sin självkännedom för att på så sätt bättre kunna leda sig själva och i sin tur 

bättre kunna leda andra. Här analyserar vi deras svar och knyter ihop det med 

vad forskarna säger.  

 

Självkännedom är grunden för att förstå andra människor och förefaller vara 

särskilt viktigt i internationella projekt (Jokinen 2005). Detta kan vara en 

anledning till att de flesta respondenterna inte bara uttryckte att det var viktigt 

med självkännedom utan de ansåg den vara jätteviktigt, oerhört viktigt o.s.v. Att 

förstå hur man påverkar andra, att förstå sina svagheter och acceptera dessa utan 

att för den skull fokusera på svagheterna är väsentliga för en god självkännedom 

enligt respondenterna. Förmågan att be om hjälp, delegera, efter att ha förstått och 

accepterat sina svagheter är något som också lyfts fram av respondenterna.  
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De globala virtuella projektledarna i studien arbetar aktivt med att öka sin 

självkännedom och har redan idag stora arenor. Arenan är det fält som innehåller 

information som man själv och andra känner till (Tonnquist 2012). De fyra 

respondenter som gjorde den typ av personlighetstest där även andra fick fylla i 

samma test hade stor arena. Deras uppfattning om sig själva stämde överens med 

hur andra uppfattade dem. Flertalet respondenter jobbar även aktivt med att söka 

och ge återkoppling vilka är sätt för att utöka arenan (Tonnquist 2012).  

 

Majoriteten av respondenterna var inte överraskade över resultatet de fick av 

personlighetstester vilket tyder på god självkännedom. Ytterligare kännetecken 

för människor med god självkännedom är att de klarar av att prata om sina svaga 

och starka sidor utan att överdriva (Goleman 2004). Upplevelsen var att 

respondenterna var komfortabla med att prata om sina starka och svaga sidor. 

Respondenterna skattar dessutom själva att de har en hög självkännedom. Den 

varierar mellan respondenterna från 3,5 till 5 med ett genomsnitt på 4,5. Ingen av 

respondenterna upplevde att de kände till allt om sig själva (6:a). Enligt teorin 

skulle detta inte heller vara möjligt då det alltid finns en del av oss som vi inte 

känner till och ingen annan heller (enl. Johari det okända fältet).  

 

Självkänslan varierar mer än självkännedomen och tycks hänga ihop med hur man 

mår och hur man själv tycker att man klarat av saker. Vissa dagar är självkänslan 

högre och andra dagar är den lägre. Inom ett visst område kan självkänslan stiga 

och inom ett annat sjunka. Självkänslan är hög hos respondenterna men något 

lägre än självkännedomen med ett genomsnitt på 3,7. Troligtvis beror det på att 

den varierar mer över tid än vad självkännedomen gör. 

 

Mentorer, utbildningar och viktiga händelser i livet är signifikanta för utveckling 

av ledarskap (Toor & Ofori 2008). En stor del av litteraturen menar att 

självkännedom är något som går att öka genom träning (Ashley & Reiter-Palmon 

2012). Enligt teorin och empirin i den här studien kan självkännedom öka genom 

följande: ledarskapsutbildningar, återkoppling, kompetent stödperson (t.ex. en 

mentor), personlighetstester, självreflektion, självstudier och livshändelser. 

 

 
4.3.3 Empiri – Balans jobb och privatliv 
 

En global virtuell projektledares vardag kan vara stressig och lång. En viktig del 

av att leda sig själv är också att kunna se till sitt eget välmående. Hur gör 

respondenterna detta? I det här kapitlet finns deras svar kring hur de hanterar 

stress, långa arbetsdagar, familjeliv etc. En analys följer i avsnitt 4.3.4.  

Empirin i det här avsnittet är baserad på frågorna 8-10, 12, 18 a, 27-29 och 31-

32 (se Bilaga 1 - Intervjuguide).  

Bilaga 2 - Presentation av respondenter, är smidig att ha till hands för detta 

avsnitt (speciellt för att se de tidsskillnader projektledarna jobbar i samt de 

mötestider de har satt upp).  
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Balans mellan jobb och privatliv     

 

Samtliga respondenter tycker det är viktigt att kunna balansera jobb och privatliv. 

Samtidigt tycker majoriteten att det är viktigt att vara flexibel och tillgänglig. 

Respondenterna är tillgängliga under stora delar av dagen (upp till tolv timmar). 

 

Många av respondenterna har inte bara kunder och andra gruppmedlemmar i 

endast ett annat land och tidszon utan ofta i flera. De flesta projektledare har 

bestämda tider för regelbundna möten med de andra projektdeltagarna runt om i 

världen.  

 

Astrid 

 

Astrid tycker det är viktigt att vara flexibel särskilt när man jobbar i olika 

tidszoner: ”[Jag] stänger bara av min telefon när jag sover, annars är den på. Jag 

svarar på jobbsamtal utanför min arbetstid”. Astrid jobbar ca åtta timmar om 

dagen men ibland mer eller mindre. Hon måste gå vid 16-tiden tre dagar i veckan 

eftersom hon har en litet barn som hon hämtar på dagis men kan jobba hemifrån 

på kvällar för att ta igen de timmar hon missar. Astrid tar alltid med sig datorn 

hem. Hon vill vara tillgänglig om något är akut. 

 

Astrid tror inte man skulle må bra utan balans mellan arbete och privatliv men att 

det är svårt:  

 

Det var jättejobbigt när jag kom tillbaka från min föräldraledighet. 

Då hade mina värderingar förändrats radikalt. Förut hade jobbet 

nog högsta prioritet. Förutom min man då var jobbet nummer två. 

[…] [Efter jag fick barn] hade jag plötsligt en person som är 

beroende av mig […] och det tog mig säkert ett halvår till ett år att 

kunna kombinera de två rollerna.  

 

Hennes man jobbar också på samma företag och de försöker undvika att prata 

jobb utanför arbetet vilket, enligt Astrid, fungerar bra. De försöker också ha 

”mobilfri tid” för att inte ge en dålig bild gentemot deras barn. Astrid säger också 

att hon är bra på att släppa jobbet när hon inte jobbar: ”Jag vaknar väldigt sällan 

på nätterna och tänker på jobb och så”.  

 

Beata 

 

Det är inte viktigt att vara tillgänglig dygnet runt. Däremot är det viktigt att vara 

tillgänglig vissa delar av dygnet. Beata kommer till kontoret vid 7.30 och åker 

hem vid 17.30-tiden vilket innebär en arbetsdag på ca 10 timmar. Hennes resurser 

i Indien anpassar sig till svenska tider men det har hänt att hon ibland har tagit ett 

möte kl. 21.30 på kvällen när det har kört ihop sig i t.ex. Brasilien. Även om 

resurserna i Indien till stor del anpassar sig till svensk tid så tycker Beata att det är 

viktigt att även hon visar respekt för dem genom att vara tillgänglig. Hon är 

tillgänglig mellan kl. 6 och 22 inklusive helger. Efter arbetstid är det inte lika 

viktigt att vara flexibel då tar hon endast viktiga ärenden och eventuella samtal 

med chefer. 
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Beata säger att hon har ingen speciell strategi för att balansera privatliv och arbete 

men försöker att inte stanna över utav slentrian. Hon menar också att är man ledig 

så är man ledig och man får respektera att folk har semester; själv upplever hon 

sig som duktig på det – kanske ibland att hon tillägnar första dagen på semestern 

åt att avsluta något.  

 

Carola 

 

Carola börjar oftast klockan sju på morgonen då hon även har möten utanför 

kärngrupperna, exempelvis träning med lokala managers. Hon har också ”office 

hours”, t.ex. mellan 7-8 på tisdagar för europagruppen, då vem som helst från den 

gruppen kan höra av sig till henne. Carolas arbetsdag slutar normalt sett vid 18-

tiden vilket innebär att hon jobbar ca 10-11 timmar om dagen. Utanför dessa 

timmar är hon normalt sett inte tillgänglig: ”Jag är flexibel på de timmar jag har 

satt upp; man får sätta upp en struktur och bjuda in alla under de timmarna. Man 

får sätta upp timmar så man kan bli nådd” 

 

Carola har tänkt mycket på hur idag mångas jobb och privatliv flyter ihop. Idag 

kan många jobba hemifrån vilket är bra men ”den flexibiliteten kan bli för stor 

och då jobbar man ju egentligen jämt och det är inte bra när man har en familj”. 

Hon tar upp att i bondesamhället jobbade man jämt men att det var annorlunda 

jämför med att sitta framför en dator hela dagarna.  

 

Denise 

 

Beroende på vilken fas i projektet Denise befann sig i så varierade hennes 

arbetstider, men överlag jobbade hon ca 9-11 timmar om dagen. Det var också 

under dessa timmar hon var tillgänglig för sitt team. Hon förklarar: 

 

Det är mindre viktigt [att vara flexibel]. Ska du vara tillgänglig 

hela tiden kan du aldrig ge 100 %. Det är bättre att vara 

tillgänglig nio timmar och ge 100 %. Och trots tidsskillnader så 

ska du nog inom dessa timmar kunna vara tillgänglig. Jag sätter 

upp timmar och håller mig till dem, men visst, om någon skriver ett 

email där det står urgent så svarar jag på det. 

 

Denise menar att det var svårt att separera jobb och privatliv speciellt när man var 

projektledare på annan plats. Hon anser dock att det är viktigt att sätta gränser. 

Emma 

 

Emma jobbar ca elva timmar om dagen och säger att det är viktig att vara 

tillgänglig då viktiga beslut kan avstanna arbetet om hon inte är det. Hon är 

flexibel genom att arbeta hemifrån. Hon anser att det är mycket viktigt att 

balansera mellan jobb och privatliv. 

 

 

Fredrik jobbar ca åtta timmar om dagen. Han gör sig ofta tillgänglig och tycker 

det är viktigt. Utöver arbetstider gör han sig tillgänglig, då det är något, enligt 

Fredrik, som förväntas i många länder.   
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Fredrik tar upp att det är lätt att bränna ut sig om man inte kan skilja på jobb och 

privatliv men att det är svårt, särskilt i vissa länder där ”man har hemhjälp som tar 

hand om huset och barnen”. 

 

Gabriella 

 

Gabriella jobbar 6,5-8 timmar om dagen då hon jobbar 80 %. Hon säger att man 

jobbar i projekten dygnet runt på grund av alla tidszoner och därför går det inte 

alltid att vara tillgänglig och det blir då mindre viktigt för henne att vara det. 

Gabriella berättar att hon brukade vara mycket mer tillgänglig tidigare men sedan 

hon fått barn har hon fått reducera tillgängligheten till framförallt arbetstider. Hon 

märker inte av att denna restriktion påverkar resultaten i projekten och menar att 

det går att vänta till nästa dag. 

 

Sedan Gabriella fick barn säger hon att hon har blivit duktigare på att separera 

jobb och privatliv och att hon dessutom blivit mindre stressad och mer fokuserad. 

Hon jobbar nu deltid och måste då prioritera mer då hon har insett att hon inte kan 

vara med överallt.  

 

Håkan 

 

Håkan har flextid och jobbar mellan kl. 8-15 på kontoret och senare på kvällen 

hemifrån. Totalt blir det ca 8-10 timmar per dag. Han tycker det är viktigt att vara 

flexibel och tillgänglig. Om tillgänglighet säger Håkan: ”Om jag vill uppnå 

resultat så måste jag vara tillgänglig.” Även:  

 

Det är väldigt viktigt att balansera arbete och privatliv. För att 

ibland tar jobbet över och det påverkar privatlivet. Jag försöker att 

inte jobba kvällar. Nu har det blivit så sista tiden men det ser jag 

som ett undantagsfall eftersom projektet har hamnat i den 

situationen som det har gjort. Annars jobbar jag inte på kvällarna. 

 

Ingvar 

 

Ingvars arbetstid är reducerad till 30 timmar i veckan. Han har flextid och är 

nåbar mellan klockan 9 och 23. Med sin reducerade arbetstid säger han att han 

ofta får korta ner på de diskussioner som kan uppstå. Ingvar menar att behovet 

styr. Under en tid av problem fick han lägga ner 10-11 timmar per dag. Att vara 

flexibel är också viktigt tänk dig att mitt under ett möte är det jordbävning. Det 

har ju hänt. Då är det bara att avbryta och anpassa sig. 

 

Det är jätteviktigt att balansera arbete och privatliv. Jag stänger 

av mobilen. För mig är närvaro viktigt. Att stänga en dörr och 

öppna en annan. Det fungerar inte alltid. Ibland vaknar jag på 

nätterna och tänker på jobbet. 

 

Figur 4.1 visar antalet arbetstimmar under en vanlig arbetsdag. Förutom Astrid, 

Fredrik, Gabriella och Ingvar så jobbar majoriteten av projektledarna fler timmar 

än en normal arbetsdag på åtta timmar, vilket framgår av följande graf:  
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Figur 4.1 – Antal arbetstimmar per dag 

 
*Notera att Gabriella och Ingvar inte jobbar 100 % - 8 timmar om dagen.  

Gabriella jobbar ca 80 % -7 timmar och Ingvar 75 % - 6 timmar 

 

Stress     

 

Så här svarade projektledarna (tabell 4.5) när de ombads att uppskatta hur ofta de 

känner negativ stress (1 är mycket lite och 6 väldigt mycket): 

 

 
 
Tabell 4.5 - Stress 

 

Astrid kan ibland känna att ha resurser i andra tidszoner kan göra henne stressad. 

Hon nämner att någon i en annan del av världen kan vänta på ett mejl från henne 

eftersom det är tidigare på dagen där men att hon måste iväg och hämta på dagis. I 

Japan finns en kultur där man i hög grad prioriterar arbete och där det förväntas 

ett snabbt svar. Det bästa är, säger hon, att inte sätta sig i de situationerna vilket 

inte alltid är så enkelt.  

 

Beata kan säga att hon kan må dåligt av diverse ovetskaper i ett projekt men att 

det ibland också kan vara tjusningen med att jobba i dem. För det mesta tycker 

hon det är väldigt roligt och hon tycker att hon är ganska lugn av sig och försöker 

alltid angripa problem.  

 

Carola upplever stress varje dag. Hon säger: 

 

Det har varit väldigt mycket jobb och väldigt mycket stress de 

senaste månaderna. Jag märker det på min kropp. Hyn blir dålig, 

jag blir mottagligare och blir sjuk oftare. Immunförsvaret går ner. 

Jag märker det fysiskt. Man blir inte lika glad. När man inte är 
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avslappnad blir man också negativ och det är svårare att 

uppskatta det som är bra. 

 

Emma kan också känna sig stressad över internpolitik där en del ”försöker höja 

sig själv och sänka andra och när fel personer lägger sig i beslut eller diskussioner 

som de inte har kunskap om.” Hon tar en 10-minuters paus varje dag då hon 

stänger in sig på sitt kontor och lägger ner arbetet. Hon håller sig också borta från 

dessa internpolitiska diskussioner och säger oftast till omgående när hon inte 

tycker att något stämmer istället för att irritera sig över tysthet.  

 

Håkan blir stressad när nya situationer dyker upp som han inte vet hur han ska 

hantera, särskilt när det är många sådana situationer på en gång. För att behålla 

lugnet ber han ofta att få återkomma om han inte klarar att lösa det på en gång. Då 

andas han och tänker igenom situationen. Fredrik tar också till bukandning.  

 

Ingvar kan ibland vakna på nätterna och tänka på jobb men säger att han tycker 

om att tänka på jobb när han t.ex. arbetar i trädgården vilket får honom att känna 

sig lugnare. Han tycker också om att sporta och umgås med vänner för att stressa 

av. Det som gör honom stressad är när han inte har en full överblick över något. 

Därför försöker han ofta rita mind-maps för att överhuvudtaget undvika att bli 

uppjagad.  

 

Övrigt som orsakar negativ stress för respondenterna är oklara förväntningar och 

direktiv, tidspress, prestationskrav, akuta arbetsuppgifter och olika ovetskaper.  

 

Delegera och prioritera  

 

De flesta av projektledarna har jobb som de kan delegera och på så sätt minska sin 

egen arbetsbörda. Många av dem säger också att de är duktiga på det och 

delegerar vad som går att delegera. Ingvar berättar att han har fått höra att han är 

den som är bäst på att delegera i sin grupp – ”Jag vet inte om de är avundsjuka 

eller de säger så för att de tycker jag är lat”. Gabriella säger dock att hon är dålig 

på att delegera – ”det är en av mina sämsta egenskaper” och ”jag är en do-it-

myself-person […] och vill ha kontroll på det mesta”. Emma har under en längre 

tid tagit på sig för mycket jobb men har insett att det på lång sikt inte är hållbart. 

Fredrik säger att det är svårare att delegera nuförtiden då man inte har tillgång till 

lika många assistenter längre. Carola tycker det är svårt att avgöra vad som ska 

delegeras men skulle samtidigt vilja delegera mera. Ett annat problem menar hon 

att idag är många redan hårt belastade vilket gör att det blir svårare att delegera.  

 

I stort sätt alla skriver egna listor för att ha koll på vad som behöver göras samt att 

kunna prioritera mellan dessa men ingen använder något speciellt verktyg för 

detta. Gabriella och Emma går på magkänsla när de gör prioriteringar. Beata 

säger att om det blir för stora saker att prioritera mellan kan man också gå till 

ledningen för att få hjälp men att prioriteringar inte alltid blir rätt. Carola gör 

gärna det som är roligast först. Ingvar tycker inte att han är strukturerad på det 

viset men att hans mind-maps är användbara och när han gör listor så fyller han 

dessa med åtgärdspunkter som han prickar av.  
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4.3.4 Analys - Balans mellan jobb och privatliv 
 
I det här kapitlet följer en analys för att demonstrera vad respondenterna gör för 

att finna en balans mellan jobb och fritid samt hur de hanterar stress, vilka är 

viktiga delar av hur man leder sig själv. 

  

Precis som Heller et al. (2010) tar upp så medför globala virtuella projektteam 

ofta både tidiga morgnar och sena kvällar vilket många av projektledarna kunde 

intyga. Daim et al. (2012) menar att detta skapar en obalans mellan arbete och 

privatliv.  Majoriteten av projektledarna anser att det är viktigt att vara flexibel 

genom att framförallt vara tillgänglig för sina projektresurser även efter arbetstid. 

De som sätter fasta ramar för sina arbetstider är ändå tillgängliga 10-11 timmar 

per dag. Teorin tar upp negativa effekter av övertidsarbete så som dåligt samvete, 

negativ påverkan på familjelivet och sömnbrist (Burke 2009). Även 

respondenterna tar upp sömnstörningar, påverkan på familjelivet, immunförsvaret 

o.s.v. 

 

Den negativa stressen ligger i genomsnitt på en hög nivå för de globala virtuella 

projektledarna. På en skala 1-6 ligger den negativa stressen igenom snitt på 4,1. 

Majoriteten av respondenterna kopplar inte samman den negativa stressen med att 

de jobbar i olika tidszoner. Två av nio respondenter berättar att i vissa kulturer 

finns det förväntningar på att man ska prioritera arbetet och förväntar sig därför 

svar utanför arbetstid. Ingen av respondenterna anger heller att det är långa 

arbetsdagar som bidrar till den negativa stressen trots att långa arbetsdagar kan 

påverka fysisk och psykisk hälsa negativt (Burke 2009). Det är möjligt att 

respondenterna inte ser många arbetstimmar som stress eftersom stressen lagras 

och utan återhämtning kan det bli något annat som utlöser den negativa stressen. 

Som upphov till negativ stress nämns oklara förväntningar och direktiv, tidspress, 

prestationskrav, akuta arbetsuppgifter och olika ovetskaper.  

 

Många nämner att det är just de brådskande och viktiga ärendena som plockas upp 

efter arbetstid. Om den typen av ärenden hopar sig så kan det leda till utbrändhet 

(Covey 1990). För att inte hamna i stressituationer så kan man enligt Covey dela 

upp aktiviteter och sikta på att arbeta med de långsiktiga aktiviteterna.  

 

De aktiviteter som inte är viktiga men brådskande kan man försöka delegera 

(Tonnquist 2012). Delegering är en viktig projektledarstrategi i globala virtuella 

projekt. Detta behov uppstår p.g.a. att i dessa projekt behövs mer kommunikation 

och jobb utanför arbetstid (Daim et al. 2012).  

Behovet av att delegera är stort bland respondenterna men det finns hinder som 

anges t.ex. att andra resurser redan är hårt belastade, det saknas assistenter eller att 

man gör det själv snabbast. Att inte delegera ökar arbetsmängden såklart och 

risken för stress ökar.  

 

Samtliga projektledare gör prioriteringslistor men ingen använder verktyg som 

hjälper dem att prioritera. Det är magkänslan som styr, det som är kul eller det 

mest brådskande vilket kan betyda att de långsiktiga aktiviteterna glöms bort eller 

inte hinns med och som i sin tur också leder till ökad stress.  
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Projektledarna har olika strategier för att hantera stress. Till exempel att använda 

andningsteknik, be om att få återkomma, prata av sig, träna, att inte sätta sig i 

stressande situationer, göra något annat eller skjuta upp det som oftast kan vänta.  

Två av respondenterna har även valt att gå ner i arbetstid. 
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5 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras våra tankegångar kopplade till föregående kapitel. 

Forskningsfrågan besvaras och i slutet av kapitlet framförs förslag för framtida 

forskning.  

 

 

5.1 Slutdiskussion        
 

Forskning har visat att utvecklingen har skapat komplex och dynamisk teknologi 

som möjliggör för medarbetare utspridda geografiskt att samlas och tillsammans 

utföra en organisatorisk uppgift” (Bell & Kozlowski 2002). Möjligheter som 

uppstår är bl.a. att kunna bilda team med den kompetens som behövs, spara in på 

resekostnader och komma närmre företagets kunder (DeRosa & Lepsinger 2010, 

refererade i Levasseur 2012). Dock kan problem som ökad risk för konflikter och 

missförstånd uppkomma i dessa projekt. Lee-Kelley och Sankey (2008) menar att 

team som jobbar i olika tidszoner och har kulturella olikheter är benägna att 

springa på dessa problem. De tar också upp risken med att köra slut på sig själv 

när man försöker vara tillgänglig i alla tidszoner. Daim et al. (2012) summerar att 

dessa globala virtuella projekt därför har en större risk att misslyckas jämfört med 

samlokaliserade projekt.  

 

Forskare rekommenderar att projektledare med en transformativ ledarskapsstil 

leder komplicerade projekt, så som globala virtuella projekt, på grund av 

projektens komplicerade karaktär (Turner & Müller 2010). En transformativ 

ledare inspirerar, motiverar och visar personlig omtanke för sina följare, vilket 

påverkar projektet och dess framgång. Även projektledarnas självkännedom 

påverkar projektets framgång samt förstärker ett transformativt ledarskap. Inte 

nog med det en ledare som har god självkännedom har också en bättre 

förutsättning för att förstå andra kulturer som leder till fler lyckade projekt (Bird 

et al. 2010).  

 

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån de nämnda teorierna undersöka hur 

projektledare i globala virtuella projekt upplever detta i sin realitet och få en 

djupare inblick till varför eller varför inte detta förhåller sig så. För att fånga upp 

projektledarnas egna erfarenheter av hur de leder globala virtuella team samt öka 

förståelsen för hur de leder sig själva i den här typen av projektsammanhang 

utfördes en studie där vi djupintervjuade nio globala virtuella projektledare. 

Intervjuerna följde en frågeguide med främst öppna frågor som grundades på 

teorin men som gav möjlighet för diskussion, förklaringar och exempel.  

 

I denna studie uppgav endast en av nio projektledare att de upplevde fler 

konflikter i globala virtuella projekt jämfört med samlokaliserade projekt, vilket 

talar emot Daim et al. som menar att globala virtuella projekt är mer konflikt-

fyllda. Trots detta ska ändå inte deras studie överses, tvärtom. Majoriteten av 

projektledarna i den här studien var rutinerade med en erfarenhet på genomsnitt 

nio år. De föredrog en transformativ ledarskapsstil, var både relations- och 

uppgiftsorienterade samt hade en stor självkännedom. Enligt teorierna från Turner 

och Müller samt Bird et al. skulle detta öka sannolikheten för framgångsrika 

projekt.  
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Trots stor självkännedom bland projektledarna och enkla metoder att hantera tid 

var det ändå många av projektledarna som kände negativ stress. Ofta följde jobbet 

med hem eller så var dagarna på arbetet långa, upp emot elva timmar. Stressen 

förknippades inte direkt med de långa arbetsdagarna men det skulle kunna hänga 

ihop eftersom stress lagras och med längre arbetsdagar kan mer stress lagras. Det 

som förknippades med negativ stress var otydliga förväntningar, oförutsedda 

händelser och politik som orsakade turbulens i projektet. Samtliga såg vikten av 

att delegera men hade inte alltid möjlighet till att göra det vilket också kan ha 

bidragit till den negativa stressen.  

 
 
5.2 Slutsats 
 

Studiens forskningsfråga var: 

 

Hur upplever projektledarna sitt ledarskap i globala virtuella projekt? 

 

 Hur gör ledare i globala virtuella projekt för att leda andra? 

 Hur gör ledare i globala virtuella projekt för att leda sig själva? 

 

Vad vi har observerat under studien är främst (utan inbördes ordning): 

 

Att leda andra 

 

Så här gör globala virtuella projektledare för att leda sina projektdeltagare: 

 

 Föredrar en transformativ ledarstil 

Majoriteten av respondenterna föredrar en transformativ ledarstil. De är måna 

om att se till projektdeltagarnas behov. De uppmuntrar, stöttar och ger beröm. 

Inte bara för att öka samarbetet inom gruppen men också för att få 

projektmedlemmarna att känna att de utvecklas, vågar stå på sig, vågar ge 

förslag etc. Ingen av projektledarna utövade bestraffningar när en 

projektmedlem inte levt upp till förväntningarna på honom eller henne.  

 

 Utövar både ett uppgifts- och relationsorienterat ledarskap 

Projektledarna är både uppgiftsorienterade och relationsorienterade. 

Uppgiftsorienteringen är något större än relationsorienteringen vilket 

förefaller logiskt då ett projekt skapas just för att uppnå ett mål under en viss 

tidsperiod, vilket projektledarna också tog upp. Men de var även, som 

nämndes i tidigare stycke, måna om sina projektdeltagare och visade även 

förståelse för kulturer samt utvecklade strategier för att skapa 

gruppsammanhållning. För att ytterligare stärka relationerna inom gruppen 

poängterade många respondenter vikten av att träffas ansikte-mot-ansikte för 

att på så sätt kunna riva de barriärer som existerar i den virtuella världen. 

 

 Förstår vikten av tydlig kommunikation 

Kompetenser hos en global virtuell projektledare som ansågs särskilt viktiga 

var att kunna föra en tydlig kommunikation inom gruppen. Jämfört med ett 

samlokaliserat projekt så var man i ett globalt virtuellt projekt tvungen att 
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nästan vara överkommunikativ och övertydlig för att alla runt om i världen 

både skulle höra och förstå. Majoriteten av respondenterna försökte skapa en 

känsla av delaktighet och tillhörighet hos projektdeltagarna genom att bjuda in 

alla till samtal och fråga en gång till om något är otydligt. Även att förstå 

signaler genom att lyssna efter undertoner och fånga in känslor genom t.ex. ett 

konstigt skratt eller tystnad. 

 

 Utövar en kulturell nyfikenhet och förståelse  

Trots att globala virtuella projekt är känsligare för konflikter än 

samlokaliserade projekt så upplevde majoriteten av projektledarna inte detta i 

deras projekt. Utifrån sitt sätt att leda gruppen där stor vikt läggs vid att måna 

om projektdeltagarna och en öppenhet mot andra kulturer och ett intresse av 

att lära mer om dessa så minskar projektledarna risken för konflikter. De flesta 

av respondenterna tyckte att kulturell kompetens är en viktig del i globala 

virtuella projekt. Exempel är att kunna förstå varför man inte ser progress i 

projektet direkt, att ett ja inte alltid betyder ja eller att ett svar inte kan ges 

direkt på ett möte utan behöver diskuteras igenom lokalt först.  

 

Att leda sig själv 

 

Så här gör globala virtuella projektledare för att leda sig själva: 

 

 Aktivt utökar sin självkännedom och arena 

Projektledarna har stor självkännedom, något som de också tyckte var väldigt 

viktigt för dem. Även deras arenor, de fält i ett Johari fönster som en person är 

medveten om, ökade genom att de aktivt sökte och gav återkoppling. En del 

respondenter hade utökat sin självkännedom genom utbildning de hade fått 

genom sitt företag men de jobbade även aktivt utöver detta för att förstå sig 

själva bättre. Metoder som respondenterna tog upp var feedback från andra så 

som chefer, kollegor, mentorer och vänner, personlighetsutvecklande böcker 

och självrannsakan.  

 

 Strukturerar sin arbetsdag 

Sex av de nio projektledarna jobbade mer än åtta timmar per dag. Två 

personer arbetade ca elva timmar per dag. De flesta sa att de hade uppsatta 

tider för regelbundna möten och poängterade att det var viktigt att hålla sig till 

de timmar då man ansåg sig som tillgänglig. Trots det var det många som ändå 

svarade i telefon på kvällarna och tog datorn med sig hem för att svara på 

email. 

 

 Förstår vikten av balans mellan arbete och ledighet 

Alla respondenter tyckte det var viktigt att kunna finna en balans mellan jobb 

och privatliv men att det inte var lätt att finna den. Faktorer som flextid, 

mobiler och en vilja att vara tillgänglig bidrog till att man tog jobbet med sig 

hem.  

 

 Delegerar och prioriterar för att försöka minska stressnivån 

Flera av respondenterna kände negativ stress på jobbet, främst från oklara 

förväntningar och direktiv, tidspress, prestationskrav och diverse oklarheter. 

Åtgärder som de själva kunde styra över såsom att delegera och prioritera 
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utövades. Det var däremot inte alltid enkelt att delegera dels p.g.a. hinder 

såsom brist på resurser att delegera till men också att det ibland var svårt att 

delegera för att man kanske utför uppgiften snabbare själv. Projektledarna 

prioriterade genom att skriva ner aktiviteter på en lista. Ingen använder sig av 

verktyg för att prioritera såsom Eisenhowers ABC. När respondenterna 

prioriterade var det efter magkänslan, det roligaste först eller det mest 

brådskande vilket kan betyda att de långsiktiga aktiviteterna glöms bort eller 

inte hinns med och som i sin tur också leder till ökad stress.   

 

 

Överensstämmelse med teorin 

 

En slutsats kan dras att respondenternas beteende både av hur de leder sig själva 

och andra stämmer överens med de övergripande teorier som finns representerade 

i avsnitt 5.1 och som gav upphov till denna studie.  

 

Värt att nämna är att respondenterna över lag inte ansåg att det var fler konflikter i 

globala virtuella projekt, vilket talar emot Lee-Kelley och Sankeys teori men när 

man ser till projektledarnas föredragna ledarskapsstil samt stora självkännedom 

styrks den istället med uppbackning från Turner och Müller samt Bird et al.’s 

teorier om att globala virtuella projekt bör ledas av personer med transformativ 

ledarstil och ha en stor självkännedom.  

 

Det bör kommenteras att i de nämnda observationerna var det en och en annan 

projektledare som tyckte olikt de andra men majoritetens åsikter och synpunkter 

finns representerade här.  

 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
 

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågan i denna uppsats utforskades 

många mindre områden inom globala virtuella projekt som kan ge möjligheter till 

fortsatt forskning. Vi fastnade speciellt för vad projektledarna upplevde som 

komplicerat i sina projekt och mer forskning om detta kan ge upphov till lösningar 

och effektivitet i globala virtuella projekt. Intressanta uppslag till fördjupningar 

är: 

 Kommunikationen inom dessa projekt och hur denna bör se ut för att undvika 

missförstånd som uppstår på grund av kulturella olikheter. 

 Vikten av att anordna träffar där projektdeltagarna får träffas ansikte-mot-

ansikte. Företag sparar in på resekostnader men vad kan konsekvensen bli för 

ett globalt virtuellt projekt om projektdeltagarna inte träffas fysiskt?   

 Enligt studier är konflikter mer förekommande i globala virtuella projekt 

medan resultatet i vår studie visar att detta inte är fallet. Därför ser vi ett behov 

av fler studier som handlar om konflikter i globala virtuella projekt. 

 Resultatet i vår studie visar att projektledarna har långa arbetsdagar och 

upplever en hög grad av negativ stress. Här skulle det vara intressant att t.ex. 

jämföra med projektledare som driver samlokaliserade projekt. 

 Att leda sig själv och andra ur ett könsperspektiv. Finns det skillnader i hur 

män och kvinnor svarar kring t.ex. självkännedom och självkänsla? En 

intressant observation i vår uppsats var att männen svarade mer självsäkert på 
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frågan om de hade arbete som gick att delegera och om de delegerade detta 

arbete. Detta skulle kunna tyda på att kvinnor delegerar i mindre utsträckning. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 

1. Vänligen berätta lite kortfattat om dig själv. 
2. Hur länge har du jobbat som projektledare? Alltid inom samma bransch? Annan 

bakgrund? 
3. Vilken typ av utbildning har du fått av din organisation som hjälper/hjälpte dig i ditt 

ledarskap? 
4. Generellt sett, hur ser ett typiskt projekt ut för dig? 
5. Hur många deltagare brukar ett projekt ofta bestå av? 
6. Hur ser projektorganisationen ut? 
7. I vilka länder brukar deltagarna befinna sig i? 
8. Hur ser tidsskillnaden ut? 
9. Hur kommunicerar ni inom projektet med avseende på tid och teknik? 
10. Hur ofta har du projektmöten? 
11. Träffas ni någonsin ansikte-mot-ansikte? Tror du det har någon inverkan på 

samarbetet? 
12. Hur långa arbetsdagar har du? 
13. Varför har ni projektgruppen spridd på olika tidszoner? 
14. Har du observerat några ledarskapsegenskaper eller kompetenser i globala 

virtuella projekt som är extra viktiga, kanske rent ut av ett måste, jämfört med ett 
mer traditionellt projekt där gruppen är samlokaliserad och av samma bakgrund? 

15. Några ledarskapsegenskaper som är mindre viktiga? 
16. Hur viktigt är att största fokus i projektet ligger på projektmålen (skala: 1-6)? 
17. Hur viktigt är det att största fokus ligger på de mellan-mänskliga relationerna 

(skala: 1-6)? 
18. Svara viktigt eller mindre viktigt och berätta varför du tycker följande egenskaper 

eller kriterier är viktiga/mindre viktiga för en ledare i globala virtuella projekt. 
a. Det är viktigt/mindre viktigt att alltid vara flexibel och tillgänglig stora delar 

av dygnet.  
i. Om viktigt - Hur gör du i praktiken för att vara tillgänglig/flexibel? 

b. Det är viktigt/mindre viktigt att lära känna projektdeltagarna inte bara som 
kollegor utan mer personligt? Varför? 

i. Om viktigt - Hur gör du i praktiken för att lära känna 
projektdeltagarna 

c. Det är viktigt/mindre viktigt att vara stödjande och uppmuntrande? 
Varför? 

i. Om viktigt Hur gör du i praktiken för att stödja och uppmuntra? 
d. Det är viktigt/mindre viktigt att se individens behov? Varför? Hur? 
e. Det är viktigt/mindre viktigt att ha vetskap om projektdeltagarnas olika 

kulturer? Varför? Hur? 
f. Det är viktigt/mindre viktigt att ha kunskap om en specifik kultur (t.ex. 

amerikansk, kinesisk o.s.v.)? Varför? 
g. Det är viktigt/mindre viktigt att projektdeltagarna belönas när de gör 

något rätt? Varför? Hur? 
h. Det är viktigt/mindre viktigt att projektdeltagare bestraffas när de gör 

något fel? Varför? Hur? 
i. Det är viktigt/mindre viktigt att kunna balansera jobb och privatliv som 

projektledare? Varför? 
i. Hur gör du detta? 

j. Det är viktigt/mindre viktigt att ge och ta återkoppling inom projektet? 
Varför? 

k. Är det viktigt/mindre viktigt att ha god självkännedom? Varför? 
 

SJÄLVKÄNNEDOM 
 
19. Har du fått ngn utbildning av din organisation där du känt efteråt att din 

självkännedom ökat? 
a. Om ja: Vilka övningar/metoder användes på kursen för att öka 

självkännedom? 
b. Fanns det något som överraskade dig? 
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20. Hur utvecklar du din självkännedom utöver utbildningar? 
21. Hur får du reda på dina styrkor av svagheter? 
22. Har du någon mentor eller coach där du kan prata om din ledarskapsroll och få 

feedback? 
23. Har du gjort något personlighetstest för att få mer självkännedom?  

a. Om ja vilka personlighetstest? 
24. Hur skattar du din egen självkännedom (skala 1-6)? 
25. Hur skattar du din egen självkänsla (skala 1-6)? 
26. Finns det någon speciell episod i ditt liv där du känt att din självkännedom 

utvecklats mycket? 
 

LEDA SIG SJÄLV 
 
27. Hur ofta upplever du negativ stress (skala 1-6)? 
28. Finns det något speciellt som orsakar extra stress i projektet? 
29. Har du någon strategi för att hålla den negativa stressen på låg nivå? 
30. Upplever du att det är vanligare med konflikter i globala virtuella projekt jämfört 

med samlokaliserade projekt? 
31. Har du någon strategi för att behålla ditt ”lugn” vid t.ex. konflikter eller press? 
32. Delegerar du arbetet som går att delegera? 
33. Hur prioriterar du mellan dina uppgifter? Har du några verktyg till hjälp, t.ex. 

Eisenhowers ABC Fyra rutor? 
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Bilaga 2 - Presentation av respondenterna 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

70 
 

 
 

 

 
  



 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

As
tr

id
Be

at
a

Ca
ro

la
De

ni
se

Em
m

a
Fr

ed
rik

Ga
br

ie
lla

Hå
ka

n
In

gv
ar

Ut
bi

ld
ni

ng
 Fö

re
ta

ge
t

Ja
 

Ja
Ne

j
Ja

Ne
j

Ja
Ja

Ja
Ja

Pe
rs

on
lig

he
ts

te
st

er
PD

I-3
60

PD
I-3

60
Ja

 
Ne

j
Ne

j
M

ye
r-B

rig
gs

 P
DI

-

36
0

In
te

rp
er

so
na

l 

Dy
na

m
ics

 In
ve

nt
or

y

Ja
Ne

j

M
en

to
r

Ja
 - 

ch
ef

 o
ch

 f.
d 

ch
ef

Ne
j

Ja
 

Ja
Ja

 - 
ch

ef
er

Ja
 - 

ch
ef

Ja
Ne

j
Ja

St
yr

ko
r/

Sv
ag

he
te

r
Få

r r
ed

a 
på

 

ge
no

m
 a

tt 
frå

ga
 

an
dr

a

Ka
n 

frå
ga

 si
na

 

an
st

äl
ld

a

Lä
se

r b
öc

ke
r

Fr
åg

ar
 

ko
lle

go
r o

ch
 

vä
nn

er

År
lig

a 

ut
vä

rd
er

in
ga

r  

Gr
an

sk
ar

 si
g 

sjä
lv

Fr
åg

ar
 ko

lle
go

r, 

vä
nn

er
 o

ch
 

an
al

ys
er

ar
 d

et
 h

an
 

sjä
lv 

gö
r.

Fr
åg

ar
 ko

lle
go

r o
ch

 

vä
nn

er
. T

ria
-a

nd
-e

rro
rFe

ed
ba

ck
 

frå
n 

an
dr

a

Sig
 sj

äl
v o

ch
 

an
dr

a

Liv
sh

än
de

lse
ny

 a
rb

et
sp

os
iti

on
-

M
BA

 

ut
bi

ld
ni

ng

-
Un

de
r e

n 

st
re

ss
ig

/tu
ng

 

pe
rio

d

Nä
r h

an
 va

r y
ng

re
Ba

rn
Ba

rn
. U

nd
er

 

st
re

ss

Fa
m

ilj
. B

åd
e 

un
de

r p
re

ss
 

oc
h 

flo
w.

Pr
oj

ek
tle

da
r 

er
fa

re
nh

et

10
 å

r
9 

år
6 

år
2 

år
4 

år
15

 å
r

13
 å

r (
fö

rä
ld

ra
le

di
g 

3 

år
)

3 
år

>1
5 

år

Sj
äl

vs
kä

nn
ed

om
*

4,
5-

5
5

5
5

4
4

3-
4

5
4-

4,
5

Sj
äl

vs
kä

ns
la

*
5

 3
 - 

4
3-

5
4

5
4

4
5

4,
5

*P
å 

en
 sk

al
a 

då
 1

 ä
r l

åg
t o

ch
 6

 ä
r h

ög
t

 
Bilaga 3 – Självkännedom 
 

 

 

 
 


