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Abstract 
In recent decades, project based work form has taken a dominant role of work for many 
companies. Developments in the field have progressed rapidly and research has 
contributed to more efficient working practices. This study describes the elements that a 
project manager should keep in mind when he leads a project without actually being 
physically present, complex factors occurred and the basic approach to encounter them. 
The aim of this report is to examine factors that arise in the context of coordination at a 
distance and how companies, in their daily work, surpass these obstacles. The study 
does not include cultural differences, time zone differences and language differences, all 
very common in project management at distance. In this study, the current research is 
compared to project management at today’s leading companies. Interviews were done 
with Karin Johansson at Skanska CDN and Niklas Johansson at Ericsson. Their 
experience has been weighted against the latest research in the field. The study shows 
large differences when the project manager is physically separated from the project 
team. Communication from the project leader must be comprehensible and accurate. 
Documentation of the essential information within communication is incredibly 
important. Guidelines in how to manage dispersed teams should be implemented in 
every company. This thesis is suited for people who want to increase their knowledge in 
project management in general and especially for those who are interested in project 
management at distance. 
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Sammanfattning 
De senaste decennierna har arbete i projektform blivet en dominerande arbetsform hos 
många företag. Utvecklingen inom området har tagit fart på allvar och forskningen har 
bidragit till effektivare arbetsätt. Denna undersökning beskriver de delarna som en 
projektledare bör tänka på när han leder en projektgrupp utan att själv vara fysiskt 
närvarande, vilka divergenser som uppstår och de grundläggande tillvägagångssätt som 
bör användas. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka komplexa faktorer som 
föreligger i samband med koordineringen på distans och hur företag, i sitt dagliga 
arbete, överkommer dessa hinder. Undersökningen tar inte hänsyn till kulturella 
differenser, tidszonsskillnader och språkavvikelser, alla väldigt vanliga vid 
projektledning på distans. I den här studien har dagens forskning jämförts med 
arbetssättet i dagens ledande företag. Intervjuer har genomförts med Karin Johansson på 
Skanska CDN och Niklas Johansson på Ericsson. Deras erfarenheter har vägts mot den 
senaste forskningen inom området och analys samt slutsatser har dragits. Studien visar 
på stora skillnader då projektledaren är geografiskt skiljd från projektgruppen.  Större 
vikt måste då läggas vid tydlighet i kommunikationen från projektledaren. Även 
dokumentation av den essentiella informationen i kommunikationen är viktig. Denna 
studie är av intresse för alla som vill öka sin förståelse för projektledning i allmänhet 
och projektledning på distans i synnerhet. 
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Förord 
Vi vill passa på och tacka vår handledare Ingela Sölvell för bra vägledning och stöd 
under arbetets gång. Vi vill även tacka Karin Johansson på Skanska och Niklas 
Johansson på Ericsson för deras bidrag till denna rapport. 

Stockholm, 3 maj 
Viktor Hedberg och Jens Lindström 
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1. Introduktion 
Att försöka leda en grupp utan att själv vara fysiskt närvarande är ingenting nytt. 
Indianerna använde röksignaler för den sortens kommunikation och fältherrar använde 
sändebud för att medla sitt budskap. Den stora skillnaden idag är tekniken för 
kommunikationen mellan parterna. Att kunna sitta och prata med en person på andra 
sidan jordklotet underlättar koordineringen dramatiskt (Sessa, Hansen, Prestridge & 
Kossler, 1999, s. 3). 

Arbete i projekt har blivit en dominerande arbetsform inom de flesta branscher. Hela 
organisationen berörs ofta, från individnivå och små arbetsgrupper, till 
företagsledningen som beslutar hur projekten ska genomföras och vilken budget 
projektgruppen har att tillgå. Konkurrensökning och tvivel om marknadsutveckling 
leder till att företag måste agera snabbt. Arbete i projektform är enklare att definiera och 
starta än att utveckla nya avdelningar inom företaget. Projektens kortare 
genomloppstider innebär ett lägre risktagande, lägre investeringar och högre styrbarhet. 
Det är också enklare att fokusera på kundnyttan då projektens mål skapar en tydlighet 
av vad som förväntas. Optimering av arbetet i projektform bör ständigt ske i företagen. 
Det kan involvera justera arbetsmetoder, tydliggöra roller, göra projektet enklare att 
överblicka samt att förenkla projektrapporteringen (Tonnquist, 2010, s. förord, s. 5).  

Vid kommunikation, mellan två personer med hjälp av e-post, telefon eller 
videokonferens, kan de geografiska avstånden uppfattas större av de berörda parterna än 
de faktiskt är, vilket i rapporten benämns psykologiskt avstånd. Överanvändning av e-
post leder till ökade psykologiska avstånd. Då kan vital information gå förlorad och 
risken för missförstånd ökar dramatiskt. Det kan dessutom vara svårt att förmedla sina 
visioner och övergripande mål via e-post (Reilly & Lojeski, 2009). 

När en projektgrupp startas upp går gruppmedlemmarna igenom en inledningsfas. Då 
bör de bekanta sig med varandra och försöka bilda en uppfattning om personerna som 
projektet involverar. När de sedan arbetar tillsammans kan insikten om de personliga 
egenskaperna ligga till grund för hur gruppen kommunicerar med varandra, projektet 
går in i en så kallad smekmånadsfas. I projekt med begränsade personliga kontakter kan 
denna fas utebli, vilket är den viktigaste källan till det psykologiska avståndet. Individen 
vet inte hur medarbetarna reagerar på kritik, vilket leder till att problemen aldrig 
kommer upp till ytan, vilket i sin tur kommer att påverka slutresultatet negativt (Reilly 
& Lojeski, 2009). 

Projektgrupper där medlemmarna är särskilda geografiskt benämns för virtuella team. I 
den arbetsformen är det kanske ännu viktigare att kommunikationen mellan 
gruppmedlemmarna optimeras. Det faktum att deltagarna har begränsad eller ingen 
relation till varandra kan vara en avgörande faktor för slutresultatet. Möjligheten att 
komma in i sina individuella roller och få en grund för hur kommunikationen sker 
minskar. Cascio & Shurygail (2003) rekommenderar ett kickoff möte innan starten av 
projektet, där de kan lära känna varandra privat. Lee-Kelley, Crossman & Cannings 
(2004) menar att kontinuerliga fysiska möten är fundamentala för ett framgångsrikt 
projekt. Vilken av dessa metoder man väljer att applicera på gruppen är till stor del 
ekonomisk fråga. Har projektet snäva begränsningar kanske kickoff mötet är att föredra, 
detta kan dessutom vara den enda hållbara lösningen då delar av teamet opererar på 
stora avstånd. 
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Distans definieras i Svenska Akademins ordbok som ”skillnad (i rummet) l. mellanrum 
mellan två föremål” (SAOB, 2008). I denna rapport definieras projektledning på distans 
som: Att styra och koordinera en projektgrupp utan att vara fysiskt närvarande. Att på 
ett tydligt sätt förmedla information och vägleda projektgruppen mot de uppsatta målen 
vid geografiska skillnader.  

1.1 Frågeställningar 
Huvudfråga: Vilka komplexa faktorer föreligger med projektledning på distans?  

Underfråga: Hur bör projektledaren agera för att leda en projektgrupp på distans på ett 
så effektivt sätt som möjligt? 

1.2 Syfte och precisering 
Syftet med denna rapport är att undersöka vilka komplexa faktorer som uppkommer i 
samband med koordineringen på distans och hur företag, i sitt dagliga arbete, 
överkommer dessa hinder. Undersökningen tar inte hänsyn till kulturella differenser, 
tidszonsskillnader och språkavvikelser, alla väldigt vanliga problem vid projektledning 
på distans. Avgränsningarna behandlas inte i rapporten då fokus har legat på ledningen 
på distans och det bedöms att varken tid eller resurser finns för att göra en rättvis 
bedömning av de andra aspekterna. 
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2. Metod 
Studien är av kvalitativ art, vilket är att föredra då tid och resurser är begränsade. En 
kvalitativ metod ger en större möjlighet till inblick, förståelse och en aktiv dialog med 
företagen. En kvalitativ metod kännetecknas av att de resulterar i skrivna eller talade 
verbala formuleringar som inte innehåller siffror eller tal (Backman, 1998, s. 31). 

Teori utvecklad från fallstudier kommer sannolikt att få viktiga styrkor, som testbarhet 
och empirisk giltighet, som uppkommer tack vare den nära kopplingen till empiriska 
bevis. Styrkan i denna teori, att bygga strategi och dess oberoende från tidigare litteratur 
eller tidigare empiriska observationer, är att den är särskilt lämpad för nya 
forskningsområden eller forskningsområden där den befintliga teorin förefaller 
otillräcklig. Denna typ av arbete är ett starkt komplement med inkrementell 
teoribildning till normal vetenskap forskning (Eisenhardt, 1989). 

2.1 Litteraturstudie 
Ledarskap på distans har möjliggjorts först de senaste decennierna då tekniken har tagit 
stora framsteg. Därför är forskningen inom området relativt färsk och majoriteten av det 
studerade materialet är skrivet på 2000-talet. Litteraturstudien har omfattat böcker, 
artiklar och elektroniska dokument. Studien utgjorde grund för kunskap inom 
forskningsområdet och har varit en utgångspunkt för att genomföra de empiriska 
undersökningarna tillförlitligt. Studien har även ställts i relation till empirin i analysen 
för att jämföra teori och praktik och dra slutsatser utifrån det. För att arbeta källkritiskt 
har litteraturen som använts i processen varit vetenskapligt granskade, på så sätt kan alla 
källor ses som tillförlitliga. 

2.2 Empirisk studie 
Valet av studieobjekt föll på Skanska och Ericsson då de är intressanta företag med 
långa erfarenheter inom projektledning. Pettigrew i Eisenhardt (1989) menar att målet 
med teoretisk provtagning är att välja fall som sannolikt kommer att upprepa eller 
utvidga den framväxande teorin. Litteraturstudien utgör en grund för intervjumaterialet 
där Eisenhardt (1989) anser att utredarna bör formulera ett forskningsproblem och 
eventuellt införa några potentiellt viktiga variabler, med viss hänvisning till existerande 
litteratur. Målet var att intervjupersonen skulle tala relativt öppet, för att då kunna 
validera observationerna med svaren. Intervjufrågorna i sin helhet finns i Bilaga 1. 

Intervjuer utfördes av två personer, den ena hanterade intervjufrågor, medan den andra 
gjorde noter och kommentarer. Intervjuledaren får ett perspektiv av personlig 
interaktion med informanten, medan noteraren behåller en annan, mer reflekterande roll 
(Eisenhardt & Bourgeois i Eisenhardt, 1989). 
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3. Litteraturstudie 
3.1 Projektledaren 
Att leda en grupp på avstånd sätter högre krav på projektledaren. Alla projektledare är 
inte lämpliga att leda en grupp på distans utan utbildning inom området. En 
projektledare måste, behärska ”project and performance management”, hantera ny 
teknik, ha lätt för att hantera utspridda projektgrupper, coacha och utveckla 
gruppmedlemmarna och hantera konflikter. Resultatet måste styras mot målet och 
kontakten med gruppmedlemmarna måste vårdas. Kulturella skillnader ska hanteras, 
förtroende byggas upp och hinder ska elimineras för att öka gruppens effektivitet. De 
måste också vara demokratiska i sitt ledarskap och ta till sig andras åsikter. Ledaren 
måste vara bekväm i rollen att lägga ansvar på gruppmedlemmarna och koordinera dem 
istället för att vara kontrollerande (Sessa et al., 1999, s. 65). 

Ett resultat av bristande tydlighet i roller och ansvar samt en avsaknad av effektiv 
kommunikation tidigt i projektets livscykel får effekter som övervältring av ansvar och 
att problem passeras ytligt och snabbt. Det skapar oklarheter beträffande bidrag och 
behörighet mellan projektledarna och gruppmedlemmar (Lee-Kelley & Sankey, 2007). 

Sessa et al. (1999, s. 65-66) beskriver deras syn på de viktigaste komponenterna i team 
som ska operera på distans.  

• Utveckla och implementera gemensamma visioner, mål och syften. 
• Vara extra tydlig med beskrivning av varje deltagares egen roll. 
• Etablera en gruppidentitet och gruppnormer.  
• Ha en genomtänkt struktur. 
• Utbilda och utveckla gruppmedlemmarna i att kommunicera och samarbeta med 

stora geografiska skillnader. 
• Lägga vikt vid kategorisering av formell och informell kommunikation, samt att 

dokumentera den väsentliga informationen. 
• Bestämma vilka processer som ska ligga till grund för problemlösning och 

beslutstagande. 
• Eftersträva att minst en gång ha ett fysiskt möte.  

3.2 Kommunikation 
Kommunikation kan betyda flera saker som kontakt, informationsöverföring, trafik och 
förbindelse. I ett projekt är kommunikation, informationsöverföringen, ett av de 
viktigaste instrumenten för ett lyckat projekt. Kommunikationen kan vara indirekt, 
direkt, enkelriktad eller dubbelriktad med projektledaren som huvudansvarig och övriga 
medlemmar har ansvar i avseendet att informera om störningar, förseningar och andra 
problem (Antvik & Sjöholm, 2007, s. 131). 

Enkelriktad kommunikation likställs med brev, fax eller e-post medan dubbelriktad 
menar fysiskt möte, videokonferens, internetkonferens eller telefonkonferens (Antvik & 
Sjöholm, 2007, s. 133). En liten fråga kan ta dagar att lösa i diskussioner via e-post, 
medan ett kort samtal snabbt kan reda ut frågan. Således medför asynkron 
kommunikation ofta förseningar och försvårar problemlösning. Samtidigt minskar 
risken för feltolkningar hos gruppen då informationen kan vara tvetydig när den 
överförs muntligt. Ett dokument kan också läsas flera gångar medan det är svårt att 
erinra sig om något en person nämnt i förbipassering. Avstånd förvärrar samordnings- 
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och kontrollproblem direkt eller indirekt genom dess negativa effekter på 
kommunikation (Carmel & Agarwal 2001). 

I en fallstudie gjord av Lee-Kelley & Sankey (2007) var företagsledningen överväldigad 
av beroendet av e-postmeddelanden. De drog även slutsatsen att möten bör i framtiden 
vara välorganiserade, att de protokollförs på rätt sätt och att en åtgärdslista produceras 
inför varje möte. De var också kritiska till de långa och täta konferenssamtalen på 
ibland upptill åtta timmar, även om företaget ansåg att konferenssamtal var ett viktigt 
substitut för interaktion mellan fyra ögon. I motsats till litteraturens förväntan om dålig 
eller långsam kommunikation mellan distanserade arbetare var mängderna e-post och 
telefonkonferenser nästan ohanterligt. Allt dokumenterades med motiveringen att 
kommunikationen skulle vara grundad i en blandning av att hålla andra informerade och 
att hålla dokumenterade bevis för beslut. Problemen med e-post varierade från att vara 
alltför korta och fåordiga på ändlösa meddelanden skickade fram och tillbaka, till att 
texten bifogad i meddelandet skapade vid utskrift ett dokument på upp till tjugo sidor 
eller fler. Blotta storleken innebar att inte alla e-postmeddelanden kan läsas eller helt 
förstås. Mottagarna eller distributionslistan var inte heller alltid lämpliga då vissa 
människor som borde ha involverats i frågan förbises medan andra som var 
okvalificerade i den frågan blev delaktiga i besluten. Edenius (1996 s. 216-218) menar 
att samtalen via e-post ofta blir för, många, kortfattade och otydliga. Hårda ord bör inte 
användas då de tenderar att förstoras. Vid användning av e-post bör 
informationsöverföringen både vara saklig och kortfattad. Moderation och korrekthet är 
båda grundläggande för tydlig kommunikation. Kvalitetssäkring av e-post kan göras 
med mallar eller direkta påbud från organisationen. 

3.3 Virtuella team 
En anmärkningsvärd reflektion utav Lee-Kelley & Sankey (2007) är att medlemmarna i 
ett virtuellt team inte säger sig vara speciellt störda utav de geografiska skillnaderna. De 
menar att medlemmarna själva har svårigheter att upptäcka de problem som uppstår i 
virtuella team. Problemen kanske inte upptäcks eftersom slutresultaten ändå har varit 
godtagbart. Det är svårt att identifiera skillnaden i resultatet om det hade varit ett 
traditionellt projekt. 

Att vara en del av ett virtuellt team kan innebära ökade krav på samarbetsförmåga och 
lyhördhet. Har medlemmarna ingen erfarenhet av arbete på stora avstånd från 
projektgruppen kan kommunikationsproblem uppstå. Därför bör det alltid finnas 
deltagare med tidigare erfarenhet av liknande projektformer (Lee-Kelley & Sankey, 
2007).  
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4. Empirisk studie 
Efter analys av litteraturen i ämnet har en intervju genomförts. Syftet med den 
empiriska studien är att öka förståelsen för projektledning på distans och jämföra med 
den befintliga litteraturen. Som informatörer till den empiriska studien har Karin 
Johansson på det svenska byggföretaget Skanska och Niklas Johansson på Ericsson 
bidragit med kunskap och erfarenheter från projektledning.  

4.1 Skanska 
Skanskas beskrivning av den egna verksamheten lyder: ”Skanska är ett internationellt 
ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Sverige är en av nio 
hemmamarknader där vi är verksamma.” (Skanska, 2010).  
Karin Johansson jobbar på Skanska CDN (Commercial Development Nordic AB) och 
är placerad i Solna, Stockholm. Den avdelningen köper upp mark, utvecklar detaljplaner 
till byggrätter och letar nya hyresgäster till nybyggen. Därefter säljs fastigheten till 
fastighetsbolag eller fastighetsinvestorer. Karin är projektchef/projektledare och är 
involverad i byggprojekten från det att marken köps till försäljningen av de färdiga 
kontorsbyggnaderna. 

4.2 Ericsson 
Ericsson är en världsledande leverantör av telekomutrustning och relaterade tjänster till 
mobil- och fastnätsoperatörer över hela världen. Över 1 000 nät i fler än 175 länder 
använder Ericssons nätutrustning och 40 procent av alla mobilsamtal görs via Ericssons 
system. Ericsson är ett av få företag i världen som kan erbjuda helhetslösningar för alla 
större mobilkommunikationsstandarder (Ericsson, 2010). 

Niklas Johansson jobbar på Ericsson Research (forskningsområde Wireless Access 
Networks) i Kista, Stockholm. Uppdraget för institutionen är att förse Ericsson med 
tekniskt ledarskap inom Wireless Access Networks genom innovation, standardisering 
och utveckling. Niklas jobbar som projektledare på LTE (Long Term Evolution) där 
målet är att ta fram beslutsunderlag LTE funktioner. 

4.3 Intervju 
Den teoretiska bakgrunden i Antvik & Sjöholm (2007) visar att tydlighet i 
kommunikationen från projektledaren är av största vikt. Konsekvensen av otydlig 
kommunikation är missförstånd och suddig målbild. Detta påverkar i sin tur 
slutresultatet negativt. Det är en erfarenhet som Karin delar som en av de essentiella 
delarna i koordineringen. Hon förklarar att det kan uppstå problem med huvudmålen 
men när hon märker av problemen kan det redan vara försent att göra omprioriteringar.  

”Du kan ofta hitta problemen i människors beteenden och det märker du 
mycket tidigare om du är närvarande” (Johansson K., 2010). 
I ett distansprojekt är den enkelriktade kommunikationen vanligast och tydligheten blir 
extra viktig då förtydliganden och förklaringar inte kan genomföras på ett praktiskt sätt. 
En annan central del i Karins ledarskap är dokumentation. Hon understryker att det är 
ännu viktigare då hon själv inte är närvarande. En projektledare som är verksam på 
annan ort måste förespråka kontinuerlig dokumentation av kommunikationen för att 
kunna gå tillbaka och kontrollera möjliga missförstånd. Genom att dokumentera, för 
sällan, fel saker och för lite, är det mycket svårare att gå tillbaka och kontrollera om den 
rätta informationen verkligen har nått ut till projektörerna. Detta styrks även av den 
befintliga litteraturen då Sessa et al. (1999) s.66 som nämner dokumentation som en av 
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grundstenarna för ledarskap på distans. Kategorisering av formell och informell 
kommunikation samt dokumentation av den essentiella informationen är centrala delar i 
informationsöverföringen. Lee-Kelley & Sankey (2007)  poängterar betydelsen av 
tydlighet vid projektledning, speciellt då koordineringen sker med hjälp av 
kommunikationshjälpmedel. Med bristande tydlighet uppstår, som även nämnts ovan, 
problem med övervältring av ansvar och problem som passeras för snabbt. Det är 
någonting som Karin också har tagit fasta på. Hon betonar vikten av att ha tydliga mål 
och riktlinjer.  
”Om du har ett tydligt projekt. Då är det mycket enklare att ha det på 
distans. Då behöver du nästan inte vara närvarande, då kan du lösa det 
med telefonsamtal. Men ju mer komplicerat och större ett projekt blir, 
viket leder till otydlighet för hela organisationen, desto viktigare är det att 
man är där så man kan känna vart man ligger med projektet” (Johansson 
K., 2010). 
Detta bekräftar Niklas och poängterar betydelsen av att alltid vara tydlig i alla typer av 
kommunikation. Han menar att en stor del av projektledarens tid bör ägnas åt 
informationsspridning.  

Karin menar att en av nycklarna till framgång är att visa projektdeltagarna att 
projektledaren litar på dem. Genom att dela ut ansvarsfulla uppdrag kan du visa för 
deltagarna att man har förtroende för dem.  
”Du hämmar en grupp om du visar att du inte litar på dom. Då blir de 
osäkra till slut, och likadant tvärt om. Om du även tror på en människa 
som inte riktigt är kapabel så kommer den växa jättefort. Om man är 
beredd på några små misstag så kommer det betala sig” (Johansson K., 
2010). 
Niklas poängterar att avsaknaden av spontana och dagliga kontakter en avgörande fråga 
vid distansförhållanden. Han menar att de diskussioner som uppkommer på fikarasten 
ofta är nödvändiga för projektets slutresultat.  

”En viktig ingrediens för att leda projekt på distans är att se till att man får 
träffas fysiskt några gånger under projektets gång, både inom gruppen 
men även med mottagarna, för att möjliggöra personliga kontakter” 
(Johansson N., 2010).  
Även Karin beskriver vikten av personliga relationer. Möjligheten att kunna sprida sin 
energi som projektledare när man är närvarande ska inte underskattas. Att kunna sprida 
positiv eller negativ energi förloras då projektdeltagarna är geografiskt särskiljda. Hon 
menar att en liten pratstund under kafferasten, om något annat än själva projektet, kan 
bidra med förbättrad stämning och högre produktivitet. Då kan projektledaren också 
känna av stämningen i gruppen.  
Då projektledaren inte är närvarande är det betydlig svårare att genomföra förändringar i 
projektets mål och metod. Projektledaren har svårare att förmedla informationen och ha 
en översikt över projektdeltagarna. Detta problem beskriver även Karin i sitt arbete. När 
en sådan förändring sker vill hon genomföra den på plats. Där kan hon på ett enkelt sätt 
svara på frågor och övertyga sig om att alla involverade parter är införstådda med 
förändringen. Niklas beskriver att han genom tydlig informationsspridning på ett tidigt 
stadium kan motivera och förankra gjorda prioriteringar, då de primära projektmålen 
ändras. 
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5. Resultat 
De faktorer som identifierades i rapporten och lösningar till dessa. 

Kommunikation 

Lösningar: 

• Förmedla projektets mål och riktlinjer på ett tydligt sätt så att missförstånd kan 
undvikas. 

• Dokumentera den formella kommunikationen, det bidrar med klarare 
ansvarsområden för projektmedlemmarna.  

• Använd teknisk utrustning som videokonferenser, då underlättas 
kommunikationen avsevärt. 
 

Koordinering  

Lösningar: 

• Efterstäva att förmedla förändringar i mål och riktlinjer på plats. 
• Visa förtroende för projektdeltagarna. 

 

Psykologiskt avstånd 

Lösningar: 

• Eftersträva att ha minst ett inledande fysiskt möte.  
• Använd moderna kommunikationshjälpmedel och undvik överanvändning av  

e-post. 
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6. Diskussion 
Intervjuerna styrker många av de viktiga områdena som forskningen har pekat på. 
Vikten av tydlighet i kommunikationen samt dokumentation av denna är två saker som 
Johansson K. (2010) beskriver. Detta beskriver också Sessa et al. (1999) som några av 
de grundläggande byggstenarna då en projektgrupp koordineras på distans. Det innebär 
att stor del av projektledarens tid kommer att upptas av skriftlig dokumentation. Därför 
underlättar det att projektledaren är komfortabel med att uttrycka sig i skrift, en 
egenskap som en traditionell projektledare inte i lika stor utsträckning. 

Förutom problemen med tydlighet och kommunikation, som beskrivs av Sessa et al. 
(1999 s. 65-66), ger den fysiska närvaron fördelar som en översiktbild av projektet. När 
projektledaren befinner sig på plats kan problem upptäckas på ett tidigare stadium. 
Dessutom kan projektledaren påverka motivation, få en känsla över sammanhållningen i 
gruppen och agera som bollplank på ett mer naturligt sätt. Detta är betydligt svårare vid 
koordinering på distans (Johansson K., 2010 & Johansson N., 2010). 

Sessa et al. (1999 s. 65-66) menar att projektledaren ska vara extra tydlig med 
beskrivning av varje deltagares egen roll. Lee-Kelley & Sankey (2007) säger att ett 
resultat av bristande tydlighet i roller och ansvar leder till oklarheter beträffande bidrag 
och behörighet mellan projektledarna och gruppmedlemmar. Johansson K. (2010) 
menar att projektledaren måste ha tydliga mål och riktlinjer samtidigt som 
projektmedlemmarna visas tillit och tillåts göra misstag, då växer gruppen och projektet. 

Kommunikationshjälpmedel bör användas eftertänksamt vid varje 
kommunikationstillfälle. Olika verktyg bör användas vid olika tillfällen. Då stor mängd 
information ska förmedlas, till exempel stora mängder data, är e-post att föredra. Utöver 
det fallet bör kommunikationen via e-post vara begränsad. Reilly & Lojeski (2009) 
menar att det psykologiska avståndet kan minskas då personerna i fråga använder 
telefon eller videokonferens. Projektledaren måste kontinuerligt arbeta för att minska 
det psykologiska avståndet. Målet är att få projektdeltagarna att känna sig så nära som 
möjligt. Att hela tiden vara tillgänglig för frågor och ledning bör eftersträvas. Det 
förstärker lagkänslan och på så sätt kan vi-och-dom känslorna undvikas bland 
projektdeltagarna. 

Carmel & Agarwal (2001) menar att distans mellan deltagarna förvärrar samordnings- 
och kontrollproblem direkt eller indirekt genom dess negativa effekter på 
kommunikation. Konflikthantering vid distans blir svårare då underliggande saker inte 
kommer fram. Johansson K. (2010) anser att mycket kan tolkas genom kroppsspråk och 
antydningar i personers agerande. Dessa saker är, om inte omöjligt, betydligt svårare att 
hantera vid en fysisk frånvaro hos en projektledare. 

Det är naivt att tro att en traditionell projektledare kan leverera samma resultat vid 
frånvaro. En person som ska koordinera en projektgrupp på distans bör ha en 
uppfattning om de komplikationer som uppstår och vad som är viktigast att tänka på. 
Instruktioner för hur detta ska ske bör finnas på alla företag som bedriver projektledning 
på distans. 

För att uppnå ett bättre resultat i rapporten hade en blandning mellan kvalitativ och 
kvantitativ art med djuplodande undersökningar hos företag med statistiskt avvikande 
resultat varit en bra idé. 
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6.1 Fortsatt forskning 
Under intervjun och litteraturstudien observerades det att många svårhanterliga element 
kopplade med projektledning på distans var kulturella differenser, tidszonsskillnader 
och språkavvikelser. Det skulle vara intressant att se hur dessa hinder angrips hos olika 
företag och vilka lösningar som kunde implementeras. De faktorerna skulle kanske 
kunna förhindras med någon slags fortbildning inom företaget. Då skulle ett annat 
alternativ vara att göra fallstudier och utifrån den utforma en utbildning eller en mall för 
hur olika problem ska hanteras. 

En annan intressant del är att ta kundens perspektiv och se hur den relationen påverkas 
om arbetet sker på distans. En kund som anlitat båda typer av företag skulle vara 
utgångspunkt i studien.  
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7. Slutsats 
Utifrån den kvalitativa studien kan vi dra slutsatser om de svåraste frågorna för en 
projektledares koordinering på distans. Projektledning på distans är ett komplext 
problem där många olika faktorer spelar in. En projektledare kan med endast sin 
utstrålning påverka en grupp människor. Det finns dock en rad faktorer som har 
betydelse och är värda att tänka på i den typen av position.  

7.1 Huvudslutsats 
Huvudslutsatsen i rapporten innefattar begreppet tydlighet. Tydlighet, i kommunikation 
och agerande, är den enskilt viktigaste egenskapen för att leda och koordinera 
projektgrupper på distans. Projektledaren måste kunna framföra sitt budskap utan att 
vara närvarnade och det ställer högre krav på tydligheten i informationsöverföringen. 
Eftersom ledaren tappar en dimension i framförandet finns det inget rum för 
feltolkningar i kommunikationen hos projektdeltagarna. I rapporten framgår det att om 
ledaren är tydlig i sin kommunikation leder det till färre missförstånd och klarare 
riktlinjer för varje projektdeltagares ansvarsområden.  

7.2 Andra påverkande faktorer 
Förutom tydlighet finns det andra moment i ledarskapet på distans av betydelse för 
slutresultatet. I rapporten kan dessa faktorer urskiljas som väsentliga för ledningen och 
koordineringen på distans. 

• Dokumentation.  Tydliga mallar för hur dokumentationen ska skötas behövs för 
att säkerställa att ingenting försummas i arbetet. 

• Dela ut ansvarsområden. Gruppen presterar bättre om den får förtjänat 
förtroende av projektledaren. 

• Eftersträva ett fysiskt möte. Det är viktigt att minst en gång träffa sin grupp, 
helst i början av projektet, för att lära känna varandra. Det skulle bidra till ett 
bättre slutresultat. 

• Extra dimensioner hos projektledaren. Projektledaren måste vara mer lyhörd och 
försöka med andra metoder känna av om det finns problem i gruppen.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
2. Hur stor erfarenhet har du av arbete i projektform? 
3. Beskriv hur projektledningen ser ut på Skanska. ( Modeller, ledarstil, platt eller 

hierarkisk organisation, har den genomgått stora förändringar ) 
4. Använder ni speciella metoder/modeller för att leda/koordinera projekt på distans? ( 

Varför, Varför inte?) 
5. Vilka typer av projekt lämpar sig för mer eller mindre på distans? 
6. Beskriv fördelar med ledning på distans 
7. Beskriv nackdelar med ledning på distans 
8. Vad måste en projektledare tänka på när man inte är närvarande? (i jfr mellan 

distans och gängse projektform) 
9. Påverkas sammansättningen av gruppen? (Söker man vissa typer av personer som 

fungerar bättre än andra på distans) 
10. Hur gör man för att få igenom sina direktiv, pådrivningar, omprioriteringar o.s.v. på 

ett bra sätt? 
11. Vilka typer av kommunikationsutrustning använder ni? (Bra eller dåliga, 

begränsningar, önskemål) 

Vi vill också gärna att du försöker jämföra olika projekt (distans och vanliga) av olika 
art i frågeställningarna.  

Vi har även ledord eller nyckelord som vi gärna diskuterar med dig 

• Kommunikation 
• Koordinering 
• Empowerment 
• Styrning 
• Extra dimensioner som projektledare på distans 
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