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Abstract 

Many companies with expansion plans may eventually need to take a decision whether to 

move parts of the organization abroad or not. One example is how Swedish companies’ places 

its production in Asia where labor is cheaper, but at the same time wants to use Swedish 

engineers. The communication possibilities today makes it no longer necessary to travel 

across the world to have a meeting, and questions can be answered in a matter of minutes. 

This means that a company that is spread out over the world still can communicate between 

their employees.  

When participants in a project are spread out over the world, and can’t meet in person, it is 

easy for problems to appear. As businesses have become more global, studies have been made 

on what the implications could be. The goal of the studies is to find out what happens when 

people can’t get to know each other well, and what this leads to in a global project.  

The work made on this report will lead to a deeper understanding of how global businesses 

communicate in its projects. Knowledge on how to best carry out a major operation spread 

across various locations in the world, is an important feature in today's business. Being able to 

coordinate the resources available, regardless of their location, saves time and money. 

In this report the theory on how communication is best handled and the consequences of poor 

communication have been analyzed with global projects in mind. The market's range of IT 

tools was examined to see which existing solutions there were to solve the problems that the 

theory describes. This is then applied to the company Laird Technologies that has R&D in 

Sweden and manufacturing in China. A case study of Laird Technologies has been performed 

to give insight into how employees are communicating in the company. An interview with the 

GM of the company’s Sweden office was carried out at the beginning of the project. What 

problems they have solved and what weaknesses that still exist with their IT solutions were 

addressed at that interview.  

In some respects, the IT tools were used in the same way both locally and globally. Despite 

the fact that people are sitting in the same office they often use instant messaging instead of 

going over to the person’s office. To take advantage of IT tools in the best way, it appeared 

that an initial physical contact must be established. The first contact generates an increase of 

confidence among the employees, and also makes the subsequent communication much 

better.  

As more and more companies are expanding, the demand for technical aids for 

communication and cooperation is increasing sharply. The consequence is that the 

development of new technologies is making rapid progress and the face to face meetings can 

possibly be replaced by IT tools in the future. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Ett ord som är väldigt viktigt för många företag idag, särskilt de som planerar att 
expandera sin verksamhet, är globalisering. Det beskrivs av Nationalencyklopedin som 
”förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman”. 
Många företag väljer att flytta sin tillverkning till andra länder för att sänka kostnaderna. 
De kan även vilja använda sig utav personer med en viss kompetens, som inte finns på 
den plats företaget ursprungligen befinner sig på. Ett exempel är hur svenska företag 
placerar sin tillverkning i Asien där arbetskraften är billigare, men samtidigt använder 
sig utav svenska ingenjörer. Här har utvecklingen varit stor de senaste 20-30 åren, allt 
sedan mobiltelefoner och internet har utvecklats. Tekniken tillåter att man har 
videokonferenser istället för att resa tvärs över jorden, och meddelanden kommer fram 
på sekunder istället för dagar. Detta gör att ett företag som är utspritt över hela världen 
fortfarande kan kommunicera effektivt mellan sina kontor.  

Globalisering är även ett område som det forskas mycket om idag. Man försöker ta reda 
på vad det får för konsekvenser, och en stor del av forskningen läggs på ekonomiska 
förändringsprocesser. Det är viktigt för företag att planera sin geografiska placering, då 
det påverkar kostnader och närhet till kund. Men då måste kommunikationen skötas så 
bra att det inte försämrar produktiviteten och kundkontakten, annars kan kostnaderna 
blir större än förtjänsten. Även valet av teknik kan sänka ett företags kostnader. E-post 
ansågs en gång i tiden som high-tech, likaså mobiltelefoner och laptops. Men allt detta 
är idag standardutrustning. Personer måste kunna kommunicera med sina kollegor, 
oavsett om de är på samma kontor eller på varsin sida av jorden. Lösningar på detta 
kommer idag från världsledande företag som t ex Microsoft. De har släppt 
helhetslösningar som binder samman mycket av den teknik som finns, och tillåter deras 
kunder att kommunicera med varandra oavsett var de befinner sig. Men oavsett hur bra 
tekniken blir, är det osäkert om ett projekt blir lidande om deltagarna inte träffas. 

1.2 Problemformulering 
Kan kommunikationen i ett globalt projekt helt skötas via IT-verktyg, eller krävs det 
mänsklig kontakt? Spelar det geografiska avståndet någon roll i globalt genomförda 
projekt med avseende på Laird Technologies?  

1.3 Syfte 
Arbetet skall leda till en fördjupad förståelse för hur företag som arbetar globalt 
kommunicerar i sina projekt. Att veta hur man bäst bedriver en stor verksamhet, utspritt 
på olika platser i världen, är en viktig egenskap i dagens företagsverksamhet. Att kunna 
samordna de resurser som finns, oavsett var de är placerade, sparar både tid och pengar.  

1.4 Avgränsning  
Denna studie omfattar till största del de IT-verktyg som Laird Technologies använder 
eller anses vara lämpliga för företag i samma bransch. Marknadens utbud på IT-verktyg 
är väldigt stor och vi har avgränsat oss till lösningar som utvecklats av Microsoft och 
Projectplace.se. När det gäller kommunikation har vi inte tagit hänsyn till några 
kulturella aspekter eller tidsskillnader.           
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2. Metodik 
Teori om kommunikation och kommunikation i globala projekt kommer att undersökas. 
En fallstudie av Laird Technologies görs och används som jämförelse gentemot vad 
teorin säger. Marknadens utbud på IT-verktyg kommer sedan att undersökas för att se 
vilka möjligheter det finns för att lösa de problem som teorin och fallstudien visat.  

2.1 Litteraturstudie  
Inledande informationssökningar har gjorts för att ge en bättre förståelse för området, 
dessutom bidrar kunskapen till bättre företagsintervjuer. Dessa informationssökningar 
gjordes på databaser anslutna till KTH. För att få ytterligare förståelse för bakgrund och 
teori kontaktades personer från avdelningen för projektkommunikation under 
institutionen industriell ekonomi och organisation på KTH. De artiklar som har använts 
i studien är hämtade från vetenskapliga skrifter, där många av författarna är experter på 
området.  

De artiklar som har använts för information är i största del baserade på de hinder som 
finns för ett globalt projekt, samt hur tekniken underlättar dessa. Information om hur en 
projektledare måste tänka i ett globalt projekt har även använts. 

2.2 Empirisk studie 
En fallstudie av Laird Technologies har genomförts och gett inblick i hur de anställda 
kommunicerar i företaget. Fallstudien har bestått av en intervju med Laird Technologies 
VD på kontoret i Sverige och genomfördes i början av projektet. Vilka problem de har 
löst och vilka svagheter som fortfarande finns när det gäller deras IT-verktyg besvarades 
vid denna intervju. Intervjun spelades in, sammanfattades och låg sedan till grund för en 
mer detaljerad studie om företaget. För att tillåta en öppen dialog var frågorna ganska få 
på pappret, men utvecklades under samtalet till att omfatta både våra funderingar och 
vad VD:n hade för egna tankar om området.   

Kontakt har efter intervjun skett via e-post, där frågor som dykt upp har besvarats och 
även skickats vidare till andra anställda på Laird Technologies för att få en annan 
synvinkel på problemen. 
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3. Kommunikation 

3.1 Allmän kommunikation 
Nästintill allt som sker i samhället bygger på kommunikation. Kommunikation 
definieras som ”En process för att överföra informationen från en punkt till en annan” 
[5]. Vid projektarbeten på företag är kommunikation en grundpelare för att kunna 
samarbeta. ”Utan kommunikation är ingen typ av samarbete möjlig” [5]. Vid dålig 
kommunikation uppstår många gånger problem och vid projektarbeten är det oftast 
ledarens roll att ha kontroll över detta. Ledare som är skickliga på att kommunicera 
skapar förtroende och har större möjlighet till lyckade projekt. För god kommunikation 
krävs det att alla intressenter förstår innebörden av en fungerande dialog.  

Vid personliga möten finns det tre typer av mänsklig kommunikation: kroppsspråk, 
röstkvalitet och ordens betydelse. Kommunikationen är fördelad enligt diagrammet i  
figur 1. 
 

 

Figur 1. Visar hur människan tolkar informationen i en dialog 

Dessa procentsatser kan naturligtvis variera på grund av ett antal olika faktorer, men 
kommunikationen består oftast till största del av kroppsspråk. Om någon uppvisar ett 
negativt kroppsspråk, men säger att allting är bra, så tolkar man fortfarande personen 
som negativ. Detta är också något som utvecklas när personerna känner varandra bättre. 
Om de är nära bekanta så kan man utläsa mycket mer information ur kroppsspråket än 
annars, medan två främlingar måste förlita sig mer på rösten och innehållet. 
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3.2 Globala projekt 
”It’s challenging enough to work as a team when your colleagues share the same work 

environment. It can be difficult to bond with people you have never met in person. Email 
and telephone conversations don’t fully convey one’s personality.” - David Armstrong 

[1] 
När deltagarna i ett projekt sprids ut över världen, och de inte kan träffas personligen, är 
det lätt att problem uppstår. Allteftersom företag har blivit mer globala, har 
undersökningar gjorts på vad detta får för konsekvenser. Man vill ta reda på vad som 
händer när personer inte kan lära känna varandra ordentligt, och vad detta leder till i ett 
globalt projekt. Ett företag måste anstränga sig extra mycket för att få ett globalt projekt 
att fungera med största möjliga effektivitet [1]. Det finns många hinder på vägen, och att 
många av dessa visar sig inte i vanliga projekt, utan är en konsekvens av att det 
geografiska avståndet. Om man utesluter de stora kulturella skillnader som finns, 
återstår det fortfarande mycket som kan få ett projekt att börja halta. Några av de 
problem som uppstår när ett projekt bedrivs över geografiska avstånd beskrivs som: 
Lagkänslan – Det är svårt att få till samma gemenskap som i ett lokalt projekt. 
Deltagarna känner inte varandra lika bra och ”Vi”-känslan innefinner sig inte. 
Respons och impulsivitet – När deltagarna inte kan träffas på raster och i korridorer blir 
spontana samtal färre, och information tar mycket längre tid att nå fram. 
Motivation – Om deltagarna inte känner sig som en i gruppen kan detta skapa brist på 
motivation och minskad arbetsinsats. För att komma förbi detta krävs det god 
ledarskapsförmåga och en ledare som kan bygga ihop gruppen [1]. 
Dessa problem måste på ett eller annat sätt lösas av de som planerar projektet. Till att 
börja med gäller det att ledaren för projektet vet hur gruppen skall organiseras. Det 
krävs mer utav en projektledare för ett globalt projekt, än för ett vanligt projekt [3]. 
Resurser behöver läggas i början av projektet på att bygga upp tillit och gemenskap. Det 
har bevisats att ett uppstartsmöte i början av ett globalt projekt har en avgörande roll i 
slutändan, då detta får deltagarna att lära känna varandra mycket bättre än annars. Det 
gör även att deltagarna kan förknippa en person med mer än bara namnet på 
kontaktlistan, de har ett ansikte på personen och kanske information om familj, 
intressen och personlighet. Alltsammans gör att tillit byggs upp, och man är inte rädd 
för att lägga över arbetsuppgifter på någon annan. Det blir även lättare att kommunicera 
spontant med någon som man vet mer om än det som händer på jobbet, det blir en mer 
personlig känsla i konversationen.  

”Erfarenheterna säger att det är först när du har etablerat en personlig fysisk kontakt 
som IT-baserad personlig kommunikation fungerar, men då kan den å andra sidan 

fungera mycket bra.” – Örjan Wikforss [10] 

Förutom den personliga delen, krävs det av projektledaren att kommunikationen 
planeras väl. Det är viktigt att kommunikation finns med på planeringen. Annars finns 
det en risk att deltagare jobbar på själva, utan att prata och diskutera med andra i 
gruppen, och helt enkelt hamnar utanför [4]. 
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Man kan utveckla detta ytterligare. Till att börja med måste det finnas en tydlig 
målformulering, så att alla vet exakt vad som krävs utav projektet. Dessutom måste 
planeringen vara noggrann, alla måste kunna veta vad de skall göra utan att behöva 
fråga någon som kan sitta på andra sidan jorden. En lösning som underlättar både 
ekonomiskt och tidsmässigt är videokonferenser. Men även dessa kräver god planering, 
det är inte så lätt att starta upp närsomhelst med människor utspridda över ett stort 
geografiskt avstånd. Även projektledaren kan beskrivas som en nyckelfaktor. Det krävs 
att denna har en bra förmåga att förstå och dirigera människor. Projektledaren måste 
skapa en positiv och kreativ miljö, som gör att deltagarna känner sig som en del utav 
projektet [2]. 
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4. IT-verktyg 
För att underlätta kommunikationen och samarbetet i ett projekt finns det en mängd 
olika IT-verktyg att tillämpa. Två olika typer av IT-verktyg beskrivs nedan och dessa är 
ledande inom sin marknad. Microsoft utvecklar mjukvaruprogram som säljs till företag 
och även till företag som utvecklar och skräddarsyr IT-lösningar som bygger på 
Microsofts teknik [6]. Projectplace.se har en SaaS lösning1 som är en webbplats där 
företag kan hålla koll och bevaka sina projekt. 

4.1 Microsoft 
Microsoft är världens största företag inom programutveckling och har under namnet 
Microsoft Online Services lanserat sina nya tjänster för att hjälpa företag att 
effektivisera sitt samarbete och sin kommunikation. Några av de tjänster som Microsoft 
erbjuder är Exchange Online, Office Communication Online, SharePoint Online och 
Office Live Meeting.  

Exchange Online hanterar e-post och kalender. E-posten och kalendern kan användas 
från datorn, mobiltelefonen eller handdatorn och all information mellan dessa 
synkroniseras. Mappar och kalendern kan delas ut till kollegor för att underlätta 
samarbetet.  

Office Communication Online tillhandahåller de anställda möjligheterna att 
kommunicera med sina kollegor genom snabbmeddelanden, röstmeddelanden och 
videomeddelanden. Det används av kollegor som befinner sig på samma kontor eller 
som är utspridda över hela världen. Denna typ av kommunikation är även vanlig i 
privata sammanhang.  

SharePoint Online är en webbaserad plattform för informationsdelning. Denna plattform 
kan skräddarsys för de önskemål som finns. Eftersom företag möjligtvis inte själv har 
denna kompetens för att göra en skräddarsydd lösning, finns det en marknad för att 
bygga IT-lösningar med SharePoint Online som grund. Dokumentdelning för 
projektgrupper, hitta företagsresurser och hantera arbetsflöden är några få exempel som 
SharePoint Online kan tillhandahålla med.  

Office Live Meeting är en webbkonferenstjänst för onlinemöten. Det kan vara allt från 
små gruppmöten till stora utbildningssessioner. Personer kan vara utspridda över 
kontoret lika gärna som över hela världen och de ansluter sig via en webbklient. Detta 
blir fördelaktigt vid möten med kunder eftersom det inte finns någon resttid att ta 
hänsyn till. Tjänsten försöker återspegla ett verkligt möte med funktioner som 
whiteboard liknande verktyg, inspelning av ljud och bild.  

                                                 
1 Software as a Service 
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Figur 2. En panoramavy taget med Microsoft RoundTable från ett Office Live Meeting. 

En innovativ funktion från Microsoft är deras RoundTable, detta är en 
videokonferensenhet med en kamera som kan filma hela rummet på en gång. Den är 
utformad speciellt för Office Communication Online och Office Live Meeting. Genom 
att kunna filma i 360 grader fås en panoramavy över dem som befinner sig i rummet. 
Den skapar även en förstorad bild av den som talar för tillfället, I figur 2 visas denna 
panoramavy tillsammans med förstoringen. Den teknik som tillåter att fokusera på den 
som talar är de aktiva mikrofonerna inbyggda i kamerafoten. Mikrofonerna gör att 
rösten från den som talar förstärks.  

4.2 Projectplace.se 
Internetbaserade projektplatser med inbyggda IT-verktyg har de senaste åren ökat 
kraftigt. Ett exempel är Projectplace.se som startades 1998 och är en av världens första 
SaaS lösningar. Tillväxten uppges ha varit ca 30 % per år [7]. Nätbaserade 
projektplatser är onlinetjänster som hjälper till att driva ett eller flera projekt på ett 
effektivare sätt. Lösningen är att förenkla kommunikationen och därmed fås ett bättre 
samarbete mellan projektmedlemmarna.  
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Figur [3]. Översikt på det gränssnitt som finns på Projectplace.se 

Projektplatserna erbjuder planeringsverktyg, gemensam dokumenthantering och 
möjligheten att se statusen i projekt. Även tjänster som Skype och onlinemöten är 
funktioner som har integrerats. SaaS lösningar är speciellt tillämpat för 
interorganisatoriska och internationella projekt. Projektmedlemmar kan välja bland sex 
olika språk när det gäller all funktionalitet. Tjänsten skall enligt Projectplace.se minska 
fysiska möten och information kan delas till projektmedlemmarna trots att de är 
utspridda i världen. 

Fördelar med denna lösning är att ingen mjukvara behövs, utöver en webbläsare då allt 
är webbaserat. Dessutom kräver den inte att kunderna har någon egen kompetens inom 
utveckling och underhåll av IT-lösningar. Funktionerna är dock relativt begränsade och 
andra program kan ej utvecklas och integreras själv av kunderna. Projektplatserna är 
helhetslösningar och separata delar kan inte köpas.  
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5. Empiri 
Laird Technologies AB är ett företag som till en början tillverkade antennlösningar och 
strålningsskydd för t ex mobiltelefoner. De har sedan dess växt och tillverkar nu allt 
från medicinsk utrustning till glidmekanismer för tangentbord till mobiltelefoner. De 
har kontor utspridda över Nordamerika, Europa, Asien och Centralamerika. 
Tillverkningen är placerad i Kina och Indien, och utvecklingsavdelningarna ligger 
globalt utspridda med kontor i bland annat Sverige. Vi har talat med Sverige VD:n 
Richard Börjesson. 

Design PM

Sourcing

LT VI
Plastic

BJ OPS

LT VI
Metal

SH OPS

LT VI
Flexfilm/LDS

SZ OPS

Ext. Supplier

RFME AU IE/PE

Site PM

ME AU RF Assy OPS

Figur 4. Visar hur Laird Technologies projektstruktur ser ut från projektledare till 
projektgrupper 

Figur 4 visar hur projektorganisationen fungerar hos Laird Technologies. Den vänstra 
halvan ansvarar för material och underleverantörer i projektet, medan den högra är där 
de olika funktionsindelade utvecklingsgrupperna är placerade. Varje block har ansvar 
för sin del, ME står till exempel för mekanikdelen. Design PM är den som är ansvarig 
för hela projektet, och har den övergripande blicken över projektet. Sen finns det även 
Site PM som är de projektansvariga utspridda geografiskt på företagets olika platser i 
världen. De har ansvaret för det som sker på plats, och vidarebefordrar det till Design 
PM. Här måste det ske kommunikation först mellan Site PM och de olika grupper som 
finns under denna, sedan skall det föras vidare upp till Design PM. Detta fodrar då 
kommunikation över stora avstånd, till exempel mellan Kina och Sverige. Laird säger 
att man inte ser några stora problem med denna kommunikation, eftersom man brukar 
fördela stora delar av ett projekt till samma plats i världen. Anledning är att man har 
produktionen i Kina, medan mycket av utvecklingen sker i andra länder som till 
exempel Sverige. Så man börjar utveckla en produkt i Sverige, och den kommunikation 
som sker med Kina handlar då mest om hur det är möjligt att tillverka de idéer som 
dyker upp. Sedan när ett projekt kommer närmare tillverkningsstadiet börjar man fasa 
över mer och mer utav arbetet till de konstruktionsingenjörer som är placerade i Kina. 
Så i slutskedet hamnar det mesta av projektet där, och via resor till Kina observerar man 
att fabriker och liknande håller tidsplan, kvalité osv.  
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I figur 4 finns det några streckade linjer. Dessa är menade att beskriva hur 
kommunikationen sker och visar hur ingenjörerna samtalar med varandra, utan att gå 
via site PM. Mekanikingenjörerna samtalar med deras likar i andra delen av världen, 
och de övriga grupperna gör likadant. Kommunikationen rör alltså tekniska frågor som 
inte behöver gå via site PM. De har även kontakt med den vänstra halvan av 
organisationen. Detta rör frågor om kostnader, material, tillverkning och leverans. För 
att hantera kommunikationen har Laird Technologies valt att kombinera olika IT-
lösningar. De använder både inköpta och egentillverkade system. För att lagra viktiga 
dokument och ritningar använde man sig utav ett inköpt PDM-system2, och för mindre 
viktiga filer skickas dessa ofta över e-post. Det som visade sig vara en viktig lösning, 
trots att VD inte verkade förstå det själv förrän det togs upp var Office Communication 
Online. Det tillät dem att kommunicera via ip-telefoni och snabbmeddelanden. Enligt 
VD:n var det något som gjorde att ingenjörerna i Kina och Sverige hamnade närmare 
varandra, då de lätt kunde ställa frågor och få snabba svar. Men snabbmeddelanden 
användes även en hel del inom det lokala kontoret, istället för att personer gick över till 
någon annans kontor. 

                                                 
2 (Product Data Management) An information system used to manage the data for a product as it passes 
from engineering to manufacturing. The data includes plans, geometric models, CAD drawings, images, 
NC programs as well as all related project data, notes and documents. A PDM also manages the 
interrelationships between the data so that when changes are made to one database, the effects are 
highlighted in the others. PDMs are developed for workgroups as well as the entire enterprise. 
http://www.pcmag.com/encyclopedia_term/0,2542,t=PDM&i=49034,00.asp 
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6. Diskussion 
Om man utgår från figur 1 så är det lätt att dra slutsatsen att mycket av informationen i 
ett samtal går förlorat när det sköts via e-post och snabbmeddelanden. Eftersom det är 
över 90 % av personens tankar och åsikter som överförs genom kroppsspråk och 
röstkvalitet, bör det finnas luckor vid sådana samtal. Men om e-post sedan jämförs med 
telefonsamtal syns det vilka fördelar telefonsamtal har. I ett e-post är det bevisat hur 
svårt det är att uttrycka känslor och sinnesstämning. Det någon menar som ett skämt, 
kan en annan lätt uppfatta som en förolämpning. Detta beror på att man inte kan 
uttrycka sig med olika tonlägen osv. Här har telefonsamtal en oerhörd fördel, då det går 
att använda sig utav röstkvalitén, vilken utgör hela 38 % av figur 1. Om du sen väljer att 
använda dig utav en videokonversation, då kan du teoretiskt sett uttrycka dig till 100 %, 
och väldigt lite av innehållet går förlorat. 

Baserat på detta kan man tänka sig att de olika konversationsvägarna har sina specifika 
användningsområden. På grund av att e-post och snabbmeddelanden är dåliga vid 
personliga samtal borde dessa användas till detta så lite som möjligt. Däremot är det 
idealiskt för informationsutbyte, frågor och fildelning. Dessa kräver då inte att den 
andres sinnesstämning uppfattas. Då kan den kontakt som kräver mer diskussion och 
samtal skötas via telefon, eller videosamtal. Detta tillåter att personerna förstår varandra 
bättre, och missförstånd kan undvikas. Avancerad teknik gör att videokonferenser kan 
täcka nästan all den information som går att hämta ur ett samtal, och detta blir bättre för 
varje ny lösning som kommer ut på marknaden. Skillnaden på avancerade 
videokonferenser och fysiska möten minskar hela tiden. 

Om man tittar närmare på Microsofts tidigare nämnda lösning, så ser man hur de valt att 
inkludera alla ovan nämnda lösningar. Man väljer att ha e-post, snabbmeddelanden, ip-
telefoni och videokonferensverktyg i ett och samma paket. Det tyder på att en teknik 
inte kan tillfredställa alla de behov som finns, de har alla sina respektive för- och 
nackdelar. Det är också värt att nämna att man har lagt stor vikt på sina funktioner inom 
videokonferenser. Det är alltså något som företag eftertraktar, och att de är villiga att 
betala mycket för avancerad videoutrustning. För den utrustning som krävs är dyr, och 
för att utnyttja den fullt ut krävs att den installeras på de kontor som behöver 
kommunicera med varandra. Men den inkluderar då lösningar som är överlägsna de 
tidigare videosamtalen. Med lösningen RoundTable gör man det möjligt att se samtliga 
som sitter runt bordet. Detta gör att videokonferenserna blir mer lika verkligheten då 
man ser exakt vad som händer i hela rummet. Dessutom går det att använda sig utav 
whiteboard liknande verktyg som ytterligare förstärker känslan av att vara närvarande. 
Microsoft verkar ha haft ett fysiskt möte i åtanke, och försökt få sin lösning att spegla 
detta så väl det bara går. 

Exchange Online, Office Communication Online och SharePoint Online har funktioner 
som gör att de lika gärna kan användas lokalt som globalt. Trots att man sitter på samma 
kontor skickas e-post, snabbmeddelanden och röstmeddelanden och det är ingen 
skillnad ifall kollegorna suttit på andra sidan jorden. Office Live Meeting kan där emot 
eventuellt vara ett substitut till en personlig fysisk kontakt, som Örjan Wikforss [10] 
påstod var en förutsättning till att IT-verktyg skulle fungera bra. Den första fysiska 
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kontakten är som sagt en väl diskuterad fråga, och om en IT-lösning skulle kunna 
ersätta den skulle det underlätta avsevärt för företagen.  

Trots den avancerade tekniken, anses det ändå av de flesta artiklar att det är avgörande 
för ett projekt att deltagarna får träffas personligen i början av projektet. Det beskrivs 
som en av de viktigaste punkterna för att ett globalt projekt skall fungera. Utan den 
första fysiska kontakten kan det vara lätt, om inte ofrånkomligt, att man bildar sig en 
uppfattning av personen som inte alls stämmer med verkligheten. Om man däremot har 
en första fysisk kontakt, för att sedan utveckla den via meddelanden, så är det möjligt att 
utveckla gemenskapen utan att uppfattningen skiljer sig nämnvärt från den verkliga.  

Den nya generationen som är på väg ut i arbetslivet har växt upp med mycket teknisk 
utrustning och har ofta intresset att följa marknadens utbud. Teknik som virtuella möten 
bör kunna implementeras lättare och synsättet på fysisk personlig kontakt är inte 
densamma. Den yngre generationen har växt upp med tekniska kommunikationsmedel. 
Deras sätt att kommunicera med varandra är redan anpassat för att sköta en större del av 
samtalen via internet. De har även lärt sig att bättre uttrycka känslor och 
sinnesstämningar via textade konversationer, vilket är en av de mest påtagliga nackdelar 
med den sortens konversation. När den här generationen blir mer dominerande på 
arbetsmarknaden kommer troligtvis kommunikationen inom projekt bli enklare att sköta 
via datorn och t ex snabbmeddelanden[9]. Bördan av att driva ett globalt projekt 
kommer alltså att minska. 

På företaget Laird Technologies har man valt att organisera projekten ganska 
fördelaktigt. De säger att de flesta av deras projekt arbetar väldigt lokalt, och att man 
fasar över mer och mer av projektet utomlands under projektets gång. Anledningen till 
det beror på att tillverkningsdelen har en mindre roll under själva utvecklingsdelen och 
vid kontakten med kunder. Men allt eftersom man fasar över projekten måste de olika 
kontoren kommunicera med varandra. Det föregår självklart kommunikation mellan de 
ingenjörer som utvecklar och de som senare skall tillverka, men den sköts mellan de 
båda via e-post, telefon och liknande konversationsvägar. VD säger att det inte är något 
problem att projekten fasas över till en annan plats. Dock berättar han samtidigt om alla 
de tekniska lösningar som används. Lösningarna är både egentillverkade och inköpta, 
där det bland annat har investerats mycket i ett nytt videokonferensrum. Detta tyder på 
att man haft ett behov av tekniken, och att företaget sett investeringen i teknik som en 
nödvändighet eller tillgång. Det är möjligt att man blivit så van med att ha tekniken 
tillgänglig att de problem som fanns innan har glömts bort. 

Tack vare att man löst sin planering på detta sätt, och har valt att investera i avancerad 
teknik, finns inga större problem med det geografiska avståndet. Eftersom de anställda 
jobbar mycket med folk från det egna området är risken inte lika stor att någon känner 
sig utanför i ett projekt. Även om de har många samtal med folk utspridda över jorden 
så har man tack vare IT-lösningar och sin organisering av projekten minimerat de risker 
som finns vid globala projekt. Man använder sig även utav olika uppstartsmöten där 
man har aktiviteter som kan binda samma de grupper som finns inom företaget. Den 
enda risken som verkar finnas kvar i deras projektorganisation är att man saknar ett 
strukturerat sätt att sköta de mindre viktiga filer som behöver skickas mellan anställda. 
Man använder idag e-post till detta, men VD förklarar att man vill ha en lösning som 
underlättar den delen av fildelningen. Med en lösning som kan synkronisera dessa filer 
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skulle man kunna få en lite bättre översikt på projekten. Men då det som sagt handlar 
om mindre viktiga filer är detta endast en fråga om bekvämlighet och en relativt liten 
effektökning kan åstadkommas vid en eventuell lösning. 

Laird Technologies kan alltså anses ha löst problemet bra. Den dagliga 
kommunikationen sker via många olika metoder. Både via fysiska möten och samtal 
genom någon form av teknisk lösning. Man planerar projekten på ett sätt som 
minimerar riskerna, och det finns en möjlighet att kommunicera ganska fritt med sina 
kollegor. De geografiska avstånden kan då anses vara övervunna, och man undviker de 
kommunikationsrelaterade problem som förknippas till avstånd. Däremot är de 
fortfarande tvungna att göra resor, då ingen IT-lösning kan ersätta kontroll av fabriker 
och liknande. 
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7. Slutsats 
 

 IT-verktyg som Projectplace.se och Microsoft SharePoint tar hand om all 
planering, strukturering och synkronisering som behövs i ett projekt, trots 
geografiska avstånd.  

 Kommunikation med hjälp av e-post och snabbmeddelanden kan orsaka 
missförstånd. Detta på grund av man inte kan använda sig utav kroppsspråk och 
röstkvalité i konversationerna. I videokonversationer kan i princip alla tre typer 
av mänsklig kommunikation användas vilket minimerar risken för missförstånd. 
Om de olika metoderna kombineras på rätt sätt kan de komplettera varandras 
svagheter, och på så sätt bli en komplett helhetslösning. 

 För att kunna utnyttja IT-verktygen på bästa sätt måste fysisk personlig kontakt 
vara etablerad i början av projektet. Dagens IT-verktyg kan inte ersätta den 
kontakten. Efterfrågan på tekniska hjälpmedel för samarbete och 
kommunikation ökar kraftigt. Detta generar i sin tur att utveckling av ny teknik 
går väldigt fort framåt och den fysiska personliga kontakten kan möjligtvis 
ersättas av IT-verktyg i framtiden. 

 Med hjälp av avancerade IT-verktyg och kunskap är det möjligt att driva ett 
globalt projekt utan fysiska möten. Den mänskliga kontakten ersätts av 
kombinationen videosamtal, telefon, och snabbmeddelanden. Med ett 
välplanerat globalt projekt kan det uppnå samma effektivitet som ett lokalt. 

 På Laird Technologies används många IT-verktyg på samma sätt lokalt som 
globalt. Det framgår att vid utbyte av formell information, som t ex ritningar och 
frågor, kan IT-verktyg helt överbygga de geografiska avstånden i ett globalt 
projekt.  

 Laird Technologies har tack vare sin projektstruktur och val av IT-verktyg 
hanterat de kommunikationsproblem som finns vid stora geografiska avstånd. 
Den valda projektstrukturen undviker kända problem och IT-verktygen är 
kapabla att förmedla den information som krävs över geografiska avstånd.   
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