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RESUMÉ 
Den følgende tekst omhandler projektledelse og projektstyring i virtuelle teams med 

udgangspunkt i Distribution Transfer-teamet på LEO Pharma. Distribution transfer er en 

del af et større projekt kaldet Condor. Condor-projektet står for frasalg af fire produkter, 

som ikke længere betragtes som værende kerneprodukter. Distribution Transfer-teamet 

blev etableret i oktober 2020 og forventes at opløses inden udgangen af 2021, og således 

har projektteamets levetid kun fundet sted under den nuværende pandemi. Ved 

indledende samtaler med projektleder Nicolai Reimann fortalte han, at arbejdet under de 

gældende retningslinjer har medført udfordringer i forbindelse med overblik og fremgang i 

projektet. 

Opgaven omhandler således en analyse af den nuværende situation i Distribution 

Transfer-teamet set i forhold til projektledelse og projektstyring. Ved hjælp af indsamlet 

viden og litteratur fremsættes der en række forslag til forandringer ved kommende og 

lignende virtuelle projekter. 

Under arbejdet med problemstillingen er det fundet, at væsentlige faktorer i forhold til 

effektiv projektledelse i virtuelle teams er fokus på kommunikation, dannelse af sociale 

relationer, tillid i teamet, anerkendelse og følelsen af meningsfuldhed med opgaven. 

Kommunikationen i virtuelle teams kan ikke i sig selv sikre succes, men den er derimod en 

forudsætning for arbejdet med de sociale relationer og tillid. Netop sociale relationer og 

tillid har vist sig at have stor betydning for koordineringen og præstationen i teamet. 

Generelt i de virtuelle projektteams kan der være øget fokus på elementer fra 

taskperspektivet. Dette kan være rekruttering særligt ud fra de faglige kompetencer og en 

opgaveorienteret ledelsesstil. Studier har derimod fundet, at netop det mere 

organisatoriske perspektiv kan være nyttigt i de virtuelle teams. Dette fordi der er brug for 

projektlederens facilitering og fokus på de sociale relationer, hvilket kan ske ved 

rekruttering med fokus på teamdynamikken og en relationsorienteret ledelsesstil. 

Samtidig kan det konkluderes, at teknologien spiller en vigtig rolle i den virtuelle 

projektledelse og -styring. Som med kommunikationen kan teknologien dog ikke alene 

sikre succes, men kan derimod være en af hovedårsagerne til manglende succes.   
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1. INDLEDNING 
I 2020 valgte LEO Pharma at frasælge fire produkter, som ikke længere betragtes som 

værende kerneprodukter. De fire produkter er Pimafucin®, Locoid®, Zineryt® og One-

Alpha®, som anvendes til behandling af henholdsvis svamp, hudirritation, acne og 

forstyrrelse i calciumstofskiftet, se figur 1.  

 

Figur 1 Fire LEO Pharma produkter, som overdrages til Cheplapharm 

De pågældende produkter frasælges til det tyske firma, Cheplapharm, som overtog 

distributionen til de første markeder allerede ved overgangen til 2021. Cheplapharm vil 

løbende igennem 2021 overtage distributionen og markedsføringstilladelsen i alle 

markeder, hvor de pågældende produkter sælges. Som indehaver af 

markedsføringstilladelsen har Cheplapharm et ansvar for at sikre konstant leveringsevne 

af de pågældende produkter [1]. For at kunne leve op til dette ansvar, har Cheplapharm og 

LEO Pharma indgået en kontrakt, hvor LEO Pharma er kontraktligt forpligtet til at forestå 

produktionen af de pågældende produkter i op til fire år [2]. 

Projektet, som står for frasalget, kaldes Condor-projektet. Et projekt som Condor er en 

kompliceret størrelse med flere forskellige spor, som ses i figur 2. Denne opgave har 

særligt undersøgt det team, som kaldes Distribution Transfer. Distribution Transfer står for 

overførslen af distributionen og derved det kommercielle ansvar fra LEO Pharma til 
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Cheplapharm.  Dette består mere specifikt i, at kontrakter med kontraktproducenter, 

leverandører og distributører overdrages til Cheplapharm. Som en del af Distribution 

Transfer-teamet findes et underliggende team, som hedder Continued Supply. Dette team 

skal sikre, at de rette produkter og mængder produceres, så overdragelsen til 

Cheplapharm kan ske uden manglende produkter til markederne. Foruden Distribution 

Transfer findes en række andre teams, som blandt andet står for kvalitetsaftaler, 

myndighedsgodkendelser og meget andet. 

 

Figur 2 Organisationsdiagram for projekt Condor med markering af Distribution Transfer og Continued Supply 

Igennem projektet har Distribution Transfer-teamet en række milepæle som skal nås. Som 

det ses på figur 3 fandt første milepæl sted den 15. december 2020. Milepælen bestod i 

underskrivelse af kontrakter (closing) samt overdragelse af den første række markeder 

(wave 1). Næste milepæl var 1. marts 2021, hvor den anden store samling af markeder 

blev overdraget til Cheplapharm (wave 2). De resterende markeder overdrages løbende 

igennem 2021 til Cheplapharm (wave 3), hvorefter Distribution Transfer-teamet lukkes ned 

ved udgangen af 2021 [3]. Allerede efter sommerferien 2021 begynder teamet at sige 

farvel til kollegaer, da Distribution Transfer så går ind i den afsluttende fase. 

 

Figur 3 Tidslinje for Distribution Transfer i Condor-projektet 
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Eftersom Condor-projektet startede op i 2020, og da Distribution Transfer-teamet forventes 

at være lukket ved udgangen af 2021, har denne del af projektet forløbet under hele den 

verserende COVID-19-pandemi. Det betyder, at medarbejderne i Distribution Transfer ikke 

en eneste gang har mødtes med Cheplapharm på trods af meget omfattende samarbejde. 

Desuden har teamet måtte indstille sig på at samarbejde hovedsageligt via online 

kommunikation frem for ansigt til ansigt kommunikation som i tidligere og lignende 

projekter. 

2. PROBLEMSTILLING 
I lyset af den nuværende COVID-19-pandemi er vilkårene for projektledelse og -styring 

anderledes end tidligere. På LEO Pharma opfordres der til, at kun forretningskritiske 

funktioner møder ind på sitet, hvilket har stillet øgede krav til nytænkning i forhold til 

samarbejde uden fysisk fremmøde. 

Distribution Transfer-teamet i Condor-projektet har, som beskrevet ovenfor, været stærkt 

påvirket af den nye måde at arbejde på, da det har ikke en eneste gang været muligt at 

mødes med Cheplapharm. Samtidig har også LEO Pharma-projektteamet internt været 

nødsaget til at arbejde mere hjemmefra og derfor kommunikere og samarbejde på nye 

måder. 

Projektleder, Nicolai Reimann, har ved indledende samtaler beskrevet, at de nye 

arbejdsmetoder har været en af de største udfordringer i forbindelse med projektet.  

Nicolai Reimann nævner specifikt, at det har været udfordrende som projektleder at holde 

overblik over opgaver og fremgang i disse. Han beskriver, at projektet har forsøgt at 

tilpasse sig situationen fra omverdenen så godt som muligt, og den nuværende situation 

ønskes derfor undersøgt med fokus på projektledelse og projektstyring i det virtuelle 

samarbejde i Condor-projektet. Undersøgelsen har til hensigt at stille forslag til eventuelle 

forbedringer og punkter til overvejelse ved andre lignende projekter og situationer. 

3. PROBLEMFORMULERING 
Med udgangspunkt i en analyse af ledelse og styring i Condor-projektets Distribution 

Transfer-team diskuteres mulige forbedringspotentialer og -initiativer til brug i projekter, 

hvor fysisk fremmøde kun er muligt i begrænset omfang eller slet ikke.   
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4. METODE 

4.1 Formål 
Formålet med denne opgave er, med udgangspunkt i Condor-projektets Distribution 

Transfer-team som case, at udarbejde forslag til ledelse og styring. Idet Distribution 

Transfer-teamet allerede efter sommeren 2021 går ind i den afsluttende fase, er formålet 

derfor at fremsætte generelle implementeringsforslag til brug ved efterfølgende 

projektledelse og styring i lignende virtuelle projektteams. 

Da opgaven har til formål at foreslå og udarbejde konkrete implementeringsforslag, skal 

både forstående og normative elementer indgå. Som grundlag for dette er det vigtigt, at 

problemet forinden er beskrevet og diagnosticeret [4]. Det vurderes, at der på baggrund af 

de indledende samtaler og undersøgelser er dannet tilpas grundlag for netop de 

beskrivende og diagnosticerende elementer, som kort beskrives i indledningen ovenfor.  

4.2 Struktur 
Opgaven struktureres efter DMAIC-metoden [5], som dog er tilpasset så den passer netop 

til denne opgave. I stedet for definition af projektmål og mulige problemer benyttes 

definitionsfasen til at identificere kritiske emner i forbindelse med virtuel projektledelse ud 

fra relevant litteratur. På baggrund af de fundne emner er spørgsmål til interviews og 

interessante vikler til observationsstudiet udarbejdet. I afsnittet omhandlende målinger 

findes et sammendrag af de afholdte interviews samt nedslagspunkter fundet ved 

observationsstudier. Analysen er udarbejdet på baggrund af den fundne teori og målinger 

for til slut at lede frem til opmærksomhedspunkter i forbindelse med virtuel projektledelse 

og forslag til implementering i Distribution Transfer-teamet i Condor-projektet. Da det ikke 

har været muligt i løbet af denne opgave at implementere de fundne løsninger og derved 

udføre målinger i forbindelse med kontrolfasen, diskuteres i stedet mulige tiltag for bedre 

styring i projektet. 

 

Figur 4 DMAIC-modellen. Tilpasset efter [5] 

Definition Måling Analyse Implementering Kontrol
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4.3 Undersøgelsesdesign 
Opgaven vil afdække den nuværende situation i forhold til projektledelse og projektstyring i 

Distribution Transfer-teamet i Condor-projektet. Som allerede beskrevet omhandler denne 

opgave de udfordringer, som projektlederen kan opleve i forbindelse med projektledelse 

og projektstyring under de nuværende COVID-19-restriktionerer. Opgaven er en semi-

teoretisk opgave baseret på et enkelt case, hvor interviews med projektdeltagere og 

projektleder, observationsstudier samt indsamlet litteratur udgør datagrundlaget for 

undersøgelsen. Netop fordi der er tale om et single case studie, og derved risiko for 

manglende perspektiv på opgaven, er der lagt stor vægt på inddragelse af litteratur på 

området [4].  

4.4 Anvendt teori 
Artikel [6] af Zachosova et al. beskriver situationen i Ukraine i forhold til COVID-19 og den 

deraf følgende nødvendighed for at arbejde i virtuelle teams. Der er taget udgangspunkt i 

denne artikel for strukturering af spørgsmål til interviews og analyse af mulige 

risikofaktorer. Da artiklen er skrevet af ukrainske forskere og derved omhandler situationen 

i Ukraine, er det nødvendigt at vurdere hvorvidt artiklens konklusion kan overføres til 

situationen i danske virksomheder. De danske og ukrainske kulturforskelle er derfor 

analyseret ud fra Hofstede’s kulturparametre [7]. 

 

Figur 5 Hofstede's analyse. Sammenligning mellem Danmark og Ukraine [7]. 

Ifølge Hofstede’s Insights er der stor forskel på kulturen indenfor power distance og 

individualisme, som ses på figur 5. Det beskrives at Danmark er mindre hierarkisk og 

lægger mere ansvar over på den enkelte medarbejder i forhold til Ukraine. Også i forhold 
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til at undgå usikkerhed og langtidsorientering adskiller Danmark sig fra Ukraine, i forhold 

til, at man i Danmark har tradition for at være optimistiske og klar på udfordringer. Ifølge 

Hofstede’s kulturelle framework er der altså stor forskel på kulturen i Danmark og Ukraine 

[7]. Til dette skal dog nævnes, at Hofstedes analyser bygger på data opsamlet fra 1967 til 

1973, som blev publiceret i 1986, samt at tallene for Ukraine er estimerede [7]. 

Meget er sidenhen ændret i Europa, hvor Ukraine tidligere var en del af Sovjetunionen. I 

dag har Ukraine et tæt samarbejde med EU og betragtes som den tidligere Sovjet-stat, 

som er mest interesseret i forhandling med EU, og det må forventes at forskellige mellem 

Danmark og Ukraine er mindre i dag [8]. Derfor vurderes det, at de, af Zachosova et al. 

beskrevne risikofaktorer ved arbejde i virtuelle teams, kan anvendes som grundlag for 

målingerne og analysen. Desuden understøttes dette af, at de menneskelige risikofaktorer, 

som er fundet, kan anses som værende af general karakter. 

Sammen med de menneskelige risikofaktorer fundet af Zachosova et al. er teoretiske 

modeller anvendt til udvælgelse og strukturering af spørgsmål ved de afholdte interviews. 

Til undersøgelsen af projektdeltagernes motivation er Maslows behovsteori, Hackman og 

Oldhams motivationsmodel og forventningsteorien udvalgt som værende relevante [9]. 

Maslows behovsteori og Hackman og Oldhams motivationsmodel er valgt, da det 

forventes, at hjemsendelsen undervejs i projektet kan have påvirket for eksempel 

projektdeltagernes sociale behov, behov for anerkendelse og kritiske psykologiske 

tilstande. Idet jeg gerne vil undersøge medarbejdernes oplevelse af anerkendelse, er 

forventningsteorien ydermere benyttet. Fiedlers situationsbetingede ledelsesteori er 

anvendt til at undersøge, hvorvidt den ledelsesmæssige tilgang til projektet har ændret sig 

under de ændrede omstændigheder [10]. Idet manglende kvalifikationer og lavt niveau af 

kommunikationsevner er nævnt som værende menneskelige risikofaktorer ved 

hjemsendelse undervejs i et projekt, er også Nonakas læringsmodel [11] og definitioner på 

forskellige former for kommunikation og formidling [12] valgt som grundlag for 

undersøgelsen. For yderligere indgangsvinkel til motivationsanalysen er Eskerod og 

Jepsens ”Power of Choice” valgt [13]. 

I forlængelse af Maslows teori, og særligt omkring de sociale behov, er teori omkring 

teamdynamik i henholdsvis taskperspektivet og det organisatoriske perspektiv anvendt 

samtidig med, at også teori omkring tillid i virtuelle miljøer er undersøgt [14].  
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Manglende evne til time management er den sidste af Zachosova et al.’s fem 

menneskelige risikofaktorer og til dette, er teori omkring stress anvendt [15, 16]. 

Artiklen af Berry [17] benyttes som reference gennem hele opgaven. Artiklen består af et 

omfattende litteraturreview på området for effektivitet i virtuelle teams. Informationer er 

brugt til definition af virtuelle teams, sociale behov, kommunikation, motivation og 

anerkendelse, ledelsesstil samt inputs til udnyttelse af teknologien. Begreber og 

definitioner fra artiklen er løbende sammenholdt med øvrige kilder for at sikre validiteten. 

Til definitionen af effektivitet i virtuelle teams er særligt en artikel af Lin et al. brugt som 

grundlag [18]. Artiklen består både af et metastudie, feltstudie og efterfølgende 

spørgeskemaundersøgelser med omfattende statistiske rationaler bag konklusionerne. 

Særligt metastudiet er meget omfattende, og de fundne resultater vurderes at være af en 

kvalitet, som kan benyttes til denne opgave. Artiklen benyttes desuden til understøttelse af 

definitioner af sociale behov og kommunikation. 

Artiklen af Hertel et al. består ligeledes af litteraturreview indenfor området for ledelse i 

virtuelle teams [19]. Artiklen danner sammen med en artikel af Martinic et al., [20] grundlag 

for definitionen af arbejde i virtuelle teams. Begge artikler bekræfter de samme resultater 

fundet ved metaanalyser, og validiteten af indholdet forventes derved at være god. Artiklen 

af Hertel et al. benyttes desuden ved gennemgang af teamspirit og udnyttelse af 

teknologien. Chinowsky et al. har skrevet en artikel om succesfuld implementering af 

virtuelle teams [21]. Denne artikel er ligeledes brugt som reference til afsnit omkring 

udnyttelse af teknologien. Artiklen af Martinic et al. støtter desuden op om Lin et al. og 

Berrys udsagn omkring de sociale behov [20] 

Til afsnittene omkring ledelsesstil er særligt en artikel af Oertig og Buergi anvendt som 

reference [22]. Artiklen benyttes desuden til understøttelse af definitionerne på teamspirit. 

Grundlaget for artiklen af Oertig og Buergi er en række interviews med 17 projektledere i 

Schweiz og USA [22]. Den relative lille population i studiet gør, at validiteten af 

resultaterne er mindre god, men resultaterne direkte fra projektledere er alligevel 

interessante i forhold til denne opgave. For yderligere at sikre validiteten i opgaven 

benyttes artikler af Romano et al. [23]og Berry til validering af de af Oertig og Buergi 

fremsatte teorier. Litteraturreviewet af Romano et al. benyttes desuden til definitionen af 
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organisatorisk læring i afsnittet omkring arbejdsopgaver og læring samt udnyttelse af 

teknologien. 

Andersen og Larsen [24], Jedd [25] og Aragon [26] er brugt som inspiration til 

implementeringsforslag, og her vurderes validiteten af de faktiske undersøgelser at være 

af mindre betydning. 

4.5 Fravalgt teori 
Herzbergs motivationsfaktorer og hygiejnefaktorer er ikke valgt som teoretisk grundlag for 

denne opgave. Det vurderes, at fire motivationsfaktorer; arbejdsopgavens karakter, ansvar 

for eget arbejde, præstationer og personlig tilfredsstillende samt anerkendelse for veludført 

arbejde, er omfattet af enten analysen af Maslows behovspyramide eller Hackman og 

Oldhams motivationsmodel. De resterende to motivationsfaktorer; forfremmelse og vækst, 

vurderes ikke at være påvirket af den pludselige hjemsendelse i forbindelse med COVID-

19-pandemien. For hygiejnefaktorerne gælder der ligeledes, at nogle af disse er behandlet 

af andet teori i opgaven. Dette er ledelsesstil, mellemmenneskelige forhold samt 

påvirkning af fritid og privatliv. Personalepolitik, arbejdsforhold, løn, status og jobsikkerhed 

er ikke vurderet som værende relevant for denne opgave [9]. Havde Herzbergs 

motivationsfaktorer og hygiejnefaktorer dog været anvendt til analyse, kan andre resultater 

være kommet frem, trods den initiale vurdering af at nogle faktorer ikke var relevante. I 

opgaven er en forsmag på dette, da Trine Olsen fortæller, at hun har forladt LEO Pharma, 

da hun ikke kunne få vished omkring hendes fremtidige jobposition. 

Kommunikationsnetværk i projektteamet er ikke analyseret. En mulig analyse af 

kommunikationsnetværket kunne have vist, hvis en eller flere projektdeltagere fungerer 

som opinionsleder eller, hvorvidt der dannes kliker i teamet [12]. I forhold til projektteamets 

sociale relationer og kommunikationen imellem dem kunne denne analyse have været 

interessant, men er alligevel valgt fra, da særligt projektledelse og projektstyring har været 

opgavens fokus. Når implementeringsforslagene fra denne opgave er iværksat, vil det 

være gavnligt for det virtuelle team at analysere kommunikationsnetværk for yderligere 

styrkelse af kommunikationen. 

I forhold til læring i projektet er kun Nonakas læringsmodel anvendt. Øvrige læringsteorier 

som læringscirklen eller enkeltkreds-/dobbeltkredslæring kunne have været anvendt [11], 
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men da opgaven har fokus på udfordringerne i forbindelse med, at et traditionelt 

projektteam er blevet nødsaget til at arbejde virtuelt, vurderes denne form for læring ikke 

umiddelbart relevant. Havde opgaven i stedet fokuseret på et problem i forhold til 

innovation eller lignende i det virtuelle miljø, kunne de omtalte teorier have fundet sin 

relevans. 

Kun Fiedlers situationsbetingede ledelsesteori [10] er anvendt. Øvrige ledelsesteorier, 

kunne være relevante, hvis opgavens omdrejningspunkt havde været de klassiske 

ledelsesmæssige udfordringer. Dog er kun den situationsbetingede ledelsesteori valgt, da 

der netop var et drastisk skifte i den situation og omverden, som projektet befandt sig i. 

Det er valgt ikke at have fokus på eksterne stakeholders til projektet. Kun 

projektdeltagerne i Distribution Transfer-teamet er omdrejningspunktet for analysen, og 

derved er teori om stakeholdermanagement udeladt fra opgaven. 

Traditionel projektledelsesteori er fravalgt til opgaven, da udgangspunktet har været den 

ændrede situation fra traditionelt projektteam til virtuelt projektteam. Kun enkelte 

nedslagspunkter fra den traditionelle projektledelsesteori er anvendt og kun i 

sammenhæng med teori om projektledelse i det virtuelle miljø. Havde opgaven inkluderet 

en bredere analyse af projektledelse, ville flere og andre implementeringsforslag helt 

sikkert have været fundet. Det kunne eksempel vis være i forhold til projektorganisering 

eller risikostyring, når projektet gik fra traditionelt til virtuelt.  



Afgangsprojekt 2021  Charlotte Møller Kristensen 

Effektiv projektledelse og -styring i virtuelle teams  Side 14 of 65 
 

5. DEFINITION 

5.1 Definition af virtuelle teams 
Et virtuelt team defineres som en gruppe af medarbejdere som sjældent eller aldrig møder 

hinanden ansigt til ansigt, som er uafhængige af lokalitet, men som samtidig arbejder 

sammen, via elektroniske medier, for at nå et fælles mål [17, 21]. Der kan være forskellige 

grader af virtualitet i et team. Der kan være teams med lav grad af virtualitet, hvilket 

betyder teams, som hovedsageligt arbejder via computerteknologi, men som stadig mødes 

fysisk for samarbejde. Dette kan for eksempel være når man sender dokumenter online til 

review. Samtidig kan der være teams med høj grad af virtualitet, som ikke har mulighed for 

at mødes ansigt til ansigt og derved udelukkende kommunikerer og interagerer via 

computerteknologi. figur 6 illustrerer, hvordan graden af virtualitet i et team kan befinde sig 

i spændet mellem lav og høj virtualitet [17]. 

 
Figur 6 Illustration af virtualitet. Tegnet ud fra [17] 

5.2 Definition af effektivitet i virtuelle teams 
Effektiviteten i virtuelle teams måles, ifølge Lin et al., på performance og tilfredsstillelse i 

teamet. Performance defineres som, hvorvidt teamet opnår de forventede resultater og 

udbytter af de udførte opgaver. Tilfredsstillelse defineres som værende teamdeltagernes 

opfattelse af processen eller udbyttet på personligt eller organisatorisk plan. Der er en 

sekventiel sammenhæng mellem tilfredsstillelse i arbejdet, performance, koordinering, 

social interaktion (relationsopbygning og samhørighed) samt kommunikation [18].  
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Som det ses på figur 7, danner kommunikation udgangspunkt for relationsopbygning og 

samhørighed, hvilket efterfølgende har indvirkning på koordinering, performance og 

tilfredsstillelse. Ud fra dette er kommunikationen altså altafgørende for at skabe et virtuelt 

team som præsterer og hvor medarbejderne finder tilfredsstillelse i dette [18]. 

 

Figur 7 Sammenhænge mellem kritiske faktorer i effektive teams. Tilpasset fra [18] 

5.3 Arbejde med virtuelle teams 
Litteraturen sætter fokus på både fordele og ulemper ved at arbejde i teams, hvor 

medarbejderne arbejder fra hver deres lokationer. Som fordele nævnes at der kan være 

mere fleksibilitet og kontrol over arbejdstid samt mere ansvar og empowerment af den 

enkelte medarbejder. Samtidig beskrives dog også en række ulemper og udfordringer ved 

arbejde i virtuelle teams så som følelsen af isolation, mindre kontakt med kollegaer samt 

forøgede risici for misforståelser og konfliktoptrapning [19]. På projektlederniveau ses 

også, ifølge Hertel et al., flere udfordringer for projektlederen i virtuelle teams. Det nævnes 

som værende sværere at holde overblik over projektdeltagernes aktiviteter samt sværere 

at vedligeholde produktiviteten i teamet [19]. Ligeledes beskriver Martinic et al., at der kan 

være faldgruber i forbindelse med brugen af traditionel projektledelse i virtuelle teams. 

Disse faldgruber kan blandt andet være et uforholdsmæssig fokus på projektrapportering, 

ringe kommunikation samt udelukkende fokus på input og output, hvor selve processen 

træder i baggrunden [20].  

Ifølge Zachosova et al. kan en hjemsendelse under et allerede igangværende projekt lede 

til øget risiko i form af en række personrelaterede risikofaktorer. Øget risici kan have 

negativ indflydelse på opfyldelse af succeskriterier defineret via projekttrekanten. Som det 

ses i figur 8 er projekttrekanten afbilledet med fem menneskelige risikofaktorer i et virtuelt 

projektteam. Disse menneskelige risici er defineret som værende: manglende 

kvalifikationer, manglende motivation, lavt niveau af kommunikationsevner, passivitet, 

manglende evne til prioritering af tid [6]. 
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Figur 8 Effekter af personlige risikofaktorer på projekttrekanten. Tilpasset fra [6] 

Sker det for eksempel at motivationen og deltagelsen falder ved projektdeltagerne i et 

virtuelt team, kan dette have negativ indflydelse på varigheden af opgaver. Ligeledes kan 

processen forlænges hvis roller, ansvar og mål ikke er klart definerede, eller hvis der sker 

miskommunikation med risiko for, at projektdeltagerne begynder at arbejde i forskellige 

retninger. Kvaliteten af det udførte arbejde kan desuden påvirkes, hvis medarbejderne ikke 

er i stand til at udføre de pågældende opgaver på grund af manglende kvalifikationer. 

Både forsinkelse og ringe kvalitet kan medføre øgede omkostninger for projektet, hvis det 

er nødvendigt at hyre ekstra personale, ved bøder/tabt fortjeneste ved forsinkelse af 

produktet eller, hvis kvaliteten af produktet ikke lever op til det lovede [6]. 

5.4 Sociale behov 
Undersøgelser har vist, at kommunikationen i virtuelle teams har mindre socialt indhold, og 

derved er mere opgavefokuseret. Dette kan være mere effektivt, og især på den korte 

bane kan der ses effektivitetsforbedringer. Ligeledes har det vist sig, at ideudvikling og 

feedback kan være mere ærlig i det virtuelle miljø [17]. Dog må man samtidig reflektere 

over, hvorvidt denne mindre sociale interaktion i det virtuelle team kan have indvirkning på 

effektiviteten i teamet. Dette fordi Maslow beskriver de sociale behov som en del af 

behovspyramiden, og derved også med sammenhæng til motivation [9]. 
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Ifølge Maslows behovsteori [9] må det antages, at den nuværende COVID-19-situation har 

rykket ved det tredje lag i behovspyramiden; de sociale behov. Dette fordi, det blev 

nødvendigt at flytte projektteamet online, hvor hver enkel deltager måtte arbejde 

hjemmefra. Et sådant skift i arbejdsrutine kan med stor sandsynlighed have påvirket 

projektdeltagernes sociale behov. Samtidig med dette kan det fjerde lag i 

behovspyramiden; behovet for anerkendelse også meget vel være påvirket af den nye 

situation, og dette adresseres i afsnit 5.7. 

 

Figur 9 Maslows behovsteori. Tilpasset fra [9] 

Maslows teori om behov siger, at de lavere niveauer i pyramiden skal være opfyldt før de 

øvre, kan virke motiverende for den enkelte. Dette kan dog være forskelligt fra person til 

person, men generelt kan man arbejde ud fra teorien om, at personer motiveres til at 

handle, når de ser mulighed for at få opfyldt deres behov [9]. Netop de sociale behov 

anses for at være af stor betydning for effektivt samarbejde i et team. Dette gælder både 

for de virtuelle teams og teams, som kan mødes ansigt til ansigt [17]. 

Endnu en ting, som må forventes at kunne påvirke projektdeltagernes sociale behov, er 

teamdynamikken og projektdeltagernes interne forhold. Studier viser, at der kan være en 

tendens til, at rekrutteringen i virtuelle teams bliver meget fokuseret på opgaven. Dette 

gøres fordi der udelukkende lægges vægt på de tekniske kvalifikationer, og derved er der 
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mindre vægt på at skabe et team med god dynamik og diversitet [14]. Der er altså en risiko 

for, at rekrutteringen til et virtuelt team hovedsageligt har fokus på kvalifikationerne. 

Ligeledes kan der være en risiko for, at kvalifikationerne i teamet kan være utilstrækkelige, 

hvis medarbejderne undervejs i projektet sendes hjem [6].  

5.5 Teamspirit 
Emnet teamspirit hænger meget sammen med det foregående omkring sociale behov, 

men der ønskes at fokusere mere på opbygningen af tillid mellem projektdeltagere, 

projektledelse og stakeholders. 

Det er fundet, at tillid generelt kan være sværere at opbygge i virtuelle teams. Nogle tvivler 

endda på, at det overhovedet er muligt at opbygge tillidsfulde relationer uden at mødes 

ansigt til ansigt [14]. I virtuelt samarbejde dannes tillid ud fra resultater og opførsel, som 

hver enkel projektdeltager bidrager med. Det kan derfor være altafgørende for 

tillidsopbygningen, at der fra start er sat klare roller og mål, så alle har mulighed for at 

levere som ønsket. Desuden er det vist, at det i virtuelle teams kan tage længere tid at 

danne tillid [14, 22]. 

I forbindelse med teamspirit og tillid er det ligeledes interessant at beskæftige sig med 

koordineringsbehov for udførelse af opgaver. Dette er interessant, da studier har vist, at 

der kan være fordele i de virtuelle miljøer, hvis opgaverne kræver koordinering mellem 

medarbejderne. Sådanne fordele kan være samhørighed, tillid, øget kommunikation og en 

følelse af uundværlighed [19]. Dog ses også en risiko for, at offeromkostningerne, 

eksempel vis længere svartid og misforståelser, kan overstige fordelen ved 

koordineringsbehovet. Oftest ved mere etablerede teams, er der en risiko for at 

omkostningerne overstiger fordelene, og opgavernes design bør derved evalueres [19]. 

5.6 Kommunikation 
Kommunikationen kan både have klare fordele og ulemper i virtuelle teams, hvor det for 

eksempel er fundet, at nogle virtuelle teams arbejder mere effektivt end traditionelle 

teams. Dette gælder især, hvor der er tale om brainstorm, hvor personer kan give inputs 

løbende, og fordi det kan være nemmere at genfinde information, som tidligere er delt [17]. 

Generelt kan det formuleres, at der er mere tid til eftertanke, når der arbejdes virtuelt, især 

ved asynkron kommunikation. Derfor har medarbejderne bedre tid til at give inputs til 
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brainstorm og mere velovervejet feedback ved afsendelse af e-mails. Som allerede 

beskrevet, bruges der mindre tid på social interaktion, hvorfor en større del af 

arbejdsdagen bruges på opgaverelateret arbejdet. Derved øges effektiviteten i teamet 

umiddelbart, da mindre tid bruges på irrelevante aktiviteter. På trods af de netop listede 

årsager til mere effektiv kommunikation i et virtuelt team, kan der også forekomme 

ulemper. Ulemperne kan især forekomme, hvis manglende tillid kan lede til misforståelser 

eller frustrationer. Samtidig kan virtuelle teams være dårligere til at håndtere konflikt, og 

derfor skal man være opmærksom på denne ufordelagtige kommunikation, når der 

arbejdes i virtuelle teams. [12, 17].  

Som nævnt kan virtuelle teams gøre brug af asynkron kommunikation. Asynkron 

kommunikation foregår ved, at medarbejdere sender en form for formidling afsted til 

kollega, som først senere læser/hører og svarer på denne. Sådanne former for 

kommunikation kan blandt andet være e-mails og telefonsvarebeskeder [12]. I forlængelse 

af dette kan der desuden tale om graden af rig information. Dette relaterer sig til hvilket 

medie man vælger til formidlingen, og graden af rig information karakteriseres ved om 

mediet kan overføre mange forskellige signaler, giver mulighed for umiddelbar feedback, 

naturligt sprog samt hvorvidt samtalen kan tilpasse til den enkelte modtager [12]. Figur 10 

viser skalaen for rig information. 

 

Figur 10 Forskellige mediers evne til at formidle rig information [12] 

I virtuelle teams er det særligt vigtigt at diskutere, hvordan man kommunikerer. Det kan 

være nødvendigt at tage stilling til, i hvilke situationer forskellige kommunikationsformer 

skal benyttes. Det kan være nødvendigt at vurdere dette i forhold til, hvor stor betydning 

graden af rig information har på modtagelse og forståelse af budskabet. I virtuelle teams 
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kræver det mere struktur at fastlægge de gode rammer for kommunikationen, og det er 

vigtigt at have for øje, at det ikke er muligt at diskutere uklarheder og spørgsmål på 

samme uformelle måde, som hvis teamet havde været fysisk til stede [12, 17]. Hvis 

kommunikationen i det virtuelle team hovedsageligt foregår via asynkron og mindre rig 

formidling, er der risiko for at den nonverbale kommunikation, så som ansigtsudtryk, 

kropssprog, sammenhænge i kontekst og intonation, går tabt. Samtidig er der også en 

tendens til at virtuelle teams i mindre grad deler uformel information, da der ikke opstår 

spontane snakke ved kaffemaskinen eller over frokost [17]. 

5.7 Motivation og anerkendelse 
Idet projektteamet måtte sendes hjem ved slutningen af 2020 og siden da har arbejdet 

virtuelt, er det interessant at undersøge, om dette har påvirket projektdeltagernes 

motivation. Dette er allerede kort nævnt i afsnit 5.4 i forhold til påvirkningen af de sociale 

behov. Til undersøgelse af projektdeltagernes motivation kan Hackman og Oldhams 

motivationsmodel benyttes [9].  

 

Figur 11 Hackman og Oldhams motivationsmodel. Tilpasset fra [9] 

I figur 11 ses de fire overordnede kategorier i Hackman og Oldhams motivationsmodel. 

Virtuelle teams har de præcis samme udfordringer i forhold til motivation som de 

traditionelle teams. Det betyder, at hver enkel person stadig skal føle, at deres arbejde er 

meningsfuldt, føle ansvar for resultatet og vide, at det man gør, gør en forskel [17]. 
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En af de tidligere nævnte menneskelige risikofaktorer er, at projektdeltagerne kan være 

mere passive, og når dette sker, er der en risiko for, at der ikke ydes den nødvendige 

indsats i et virtuelt team. Passivitet blandt projektdeltagerne kan ske, hvis medarbejderne 

føler sig isolerede eller afkoblede fra de øvrige teamkollegaer og organisationen [6, 17]. At 

følelsen af isolation og afkobling kan føre til mindre villighed til at yde en indsats i teamet 

understøttes af Hackman og Oldhams motivationsmodel. Hvis projektdeltagernes kritiske 

psykologiske tilstande påvirkes, er der en risiko for at dette kan medføre mindre motivation 

for opgaven. Sådanne kritiske psykologiske tilstande kan blandt andet påvirkes af ændring 

i oplevelsen af meningsfuldhed i arbejdet [9]. 

Ifølge Eskerod og Jepsen har alle stakeholders (inkl. projektdeltagere) fri vilje til at deltage 

eller lade være. Dette kaldes i litteraturen ”Power of Choice” [13]. Alle stakeholdere må 

forventes at agere ud fra egeninteresse, og derved hvad de forventer, der vil gavne dem 

bedst muligt sammenlignet med den nødvendige indsats. Desuden er det for de fleste 

også vigtigt, hvad andre vil tænke om dem. Det betyder at stakeholdere opvejer sin 

beslutning/deltagelse efter tre principper [13]: 

1) Forventede konsekvenser 

• Hvad disse konsekvenser vil kunne medføre af udbytte 

• Hvad vil det koste den enkelte person at involvere sig i opgaven 

2) Hvad vil andre tænke 

3) Mulige forhindringer  

Dette leder videre til forventningsteorien, som beskriver, at der skal være en reel 

forventning om, at det ønskede resultat kan opnås (omkostning ved opgaven samt mulige 

forhindringer), og at der skal være en sammenhæng mellem resultatet og en belønning [9]. 

Som det ses i figur 12 er det vigtigt med både instrumentalitet og valens i forhold til 

forventningsteorien. Altså at medarbejderen kan se, at der er en sammenhæng mellem 

resultatet og belønningen, men også at belønningen har værdi for den enkelte [9]. Dette er 

særligt interessant i forbindelse med arbejde i virtuelle teams, da det, ifølge Andersen, 

netop er en udfordring i de virtuelle projektteams med evaluering og anerkendelse af 

medarbejderne, idet man ikke ser hinanden [14]. 



Afgangsprojekt 2021  Charlotte Møller Kristensen 

Effektiv projektledelse og -styring i virtuelle teams  Side 22 of 65 
 

 

Figur 12 Forventningsteori [9] 

5.8 Ledelsesstil 
Projektlederen spiller generelt en større rolle i de virtuelle projektteams. Dette fordi det 

virtuelle miljø kræver større fokus på opgaveidentifikation, opgaveallokering, opfølgning og 

rapportering samt opbygning af tillid mellem projektdeltagere, basisorganisationen og 

øvrige stakeholders [22]. Dette er netop ekstra vigtigt i de virtuelle teams, fordi 

projektdeltagerne ikke har samme lette mulighed for afklaring af misforståelser og 

spørgsmål løbende ved uformelle samtaler eller ved tilfælde møder, som for eksempel ved 

kaffemaskinen eller på parkeringspladsen [22, 23]. Derfor bør effektive ledere i virtuelle 

miljøer lægge stor vægt på opbygningen af relationer, hvilket ifølge Fiedlers 

situationsbetingede ledelsesteori kaldes relationsorienteret. Som det ses på figur 13 

passer den relationsorienterede ledelsesstil, ifølge Fiedlers teori, bedst i situationer, hvor 

forholdet mellem leder og medarbejder er godt, men med ugunstige forudsætninger, eller 

hvor forholdet mellem leder og medarbejder er dårligt med gunstige forudsætninger [10]. 

Ud fra ovenstående er der dog noget, der tyder på, at det i virtuelle teams alligevel kan 

være favorabelt at praktisere relationsorienteret ledelse i andre tilfælde også. 
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Figur 13 Fiedlers situationsbetingede ledelsesteori [10] 

Desuden beskrives det, at traditionel projektledelse oftest fokuserer på input og output og 

derved ikke på selve processen. Selve processen kan altså blive en ”Black Box”, hvor det 

vil være umuligt at vide, om projektet er på rette vej før i sidste øjeblik, hvor 

projektdeltagerne leverer deres outputs. Ledelsesstilen i virtuelle teams bør sikre fokus på 

processen, at projektdeltagerne ved, hvad progressionen er i de enkelte opgaver, men 

også at de ved, hvad opgaven i sig selv indeholder og er på vej til at munde ud i [23]. 

5.9 Arbejdsopgaver og læring 
Som beskrevet af Zachosova et al. er en af de menneskelige risikofaktorer, manglende 

kvalifikationer [6]. Dette kan ses i forhold til læring, hvor det i virtuelle teams kan være 

udfordrende at tilegne ny læring til både det enkelte individ og organisationen. Ifølge 

Romano et al. er netop fokus på organisatorisk læring manglende i traditionel 

projektledelse og beskrives som en helt afgørende faktor i særligt de virtuelle teams. 

Artiklen beskriver, hvordan det er vigtigt at have mulighed og system for at kunne 

omdanne tavs viden til eksplicit viden. Dette er vigtigt i forhold til at kunne benytte sig af 

den tilegnede viden i andre og senere sammenhænge [23]. Et sådant tilfælde kunne for 

eksempel være til et kommende og lignende projekt. Udfordringen ved tavs viden er, at det 

i mange tilfælde ikke er noget, som personen hverken tænker eller reflekterer over [11].  
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Figur 14 Nonakas læringsmodel [11] 

Udfordringerne for det virtuelle projektteam i forbindelse med læring, kan analyseres efter 

Nonakas model, som ses i figur 14, hvor følgende scenarier kan gøre sig gældende [11]: 

• Socialisering: Viden spredes mellem medarbejderne, uden at disse nødvendigvis 

taler sammen om denne læring. Den ene tager ved lære af, hvad den anden gør. 

• Eksternalisering: Den tavse viden bliver formuleret og eventuelt dokumenteret, så 

øvrige medarbejdere har mulighed for at tilgå denne viden. 

• Internalisering: Medarbejderne benytter sig af eksplicit viden, som tidligere er 

formuleret eller dokumenteret og tilpasser den til egne behov og situationen. Dette 

uden eksplicit at kommunikere eller reflektere over den nye tilpassede læring. 

• Kombinering: Når flere forskellige kilder af eksplicit viden på et pågældende 

område sammenholdes. 

Endnu en menneskelig risikofaktor ved arbejde i virtuelle teams er ifølge Zachosova et al., 

time management, idet det kan være svært at lægge arbejdet fra sig. Dette kan 

eksempelvis være hvis arbejdet flyder sammen med fritid, eller hvis man arbejder med 

kollegaer i andre tidszoner, hvor man kan være nødsaget til at møde enten meget tidligt 

eller meget sent, for at kunne have samtaler [6]. Dog beskrives fleksibiliteten i arbejdstid 

generelt som en fordel, da det er muligt at udnytte arbejde i flere tidszoner, eller 

medarbejdernes mulighed for frit at kunne tilpasse deres arbejdsdag, hvis et klassisk 9-17 

job ikke passer godt sammen med familielivet [6, 23].  

Det er umuligt ikke at diskutere emnet stress, når man taler om time management og 

projektarbejde. I projekter arbejder man pr. definition efter deadlines, og der er kun en 

enkelt mulighed for levering af det pågældende produkt. Teorien foreskriver, at der er en 

sammenhæng mellem stress og output som kan se ud som på figur 15 [15].  
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Som det ses på figuren, er der generelt en overbevisning om at forøget stressniveau fører 

til en forøgelse i output. Dette dog kun gældende til et vist punkt, hvor stressniveauet bliver 

så højt, at det begynder at have negativ påvirkning på outputtet enten i forhold til at man 

udretter mindre, eller at kvaliteten af det udførte arbejde bliver dårligere [15].  

 

 

Figur 15 Skitse af omvendt U-kurve. Tegnet efter [15] 

Ifølge teorien er der desuden en større risiko for negativ stresspåvirkning, hvis der ikke er 

en balance mellem personlig motivation og den aktuelle arbejdssituation. Dette kan 

summeres op i seks stressudløsere [16]: 

1) Arbejdsbyrde: Medarbejderen føler, at der er for lidt tid og for få ressourcer til at 

klare opgaverne 

2) Kontrol: Medarbejderen føler, at han/hun ikke har kontrol over de nødvendige 

ressourcer og ikke har autoritet i jobbet 

3) Belønning: Medarbejderen føler, at de monetære og sociale belønninger ikke 

svarer til det udførte arbejde 

4) Fællesskab: Medarbejderen føler ikke, at fællesskabet omkring arbejdet er 

tilstrækkeligt, eller medarbejderen føler sig ekskluderet 

5) Retfærdighed: Medarbejderen føler, at der bliver gjort forskel mellem personer 

6) Værdier: Medarbejderen føler ikke, at organisationens værdier stemmer overens 

med de personlige værdier, eller at organisationen agerer på måder medarbejderen 

finder uetisk. 
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5.10 Udnyttelse af teknologien 
Ifølge Chinowsky et al. er teknologien vigtig i virtuelle teams. Teknologien kan dog ikke 

alene sikre succes i projektet, men kan derimod, hvis teknologien ikke udnyttes til fordel 

for teamet, være årsagen til at projektet mislykkes [21]. De teknologiske hjælpemidler til 

virtuelt samarbejde spænder fra simple systemer til informationsdeling til mere avancerede 

samarbejdsplatforme. Simple systemer til informationsdeling kan for eksempel være e-mail 

eller chat. De højt avancerede hjælpemidler er mere komplekse systemer, hvor flere kan 

arbejde i de samme dokumenter simultant, sende ting i godkendelses flow, udføre 

brainstorming sessioner og meget mere [23]. For at sikre bedst muligt udgangspunkt for 

succes i det virtuelle projektteam, er det altså vigtigt at benytte sig af de hjælpemidler som 

stilles til rådighed. Ligeledes har studier vist, at effektiv brug af teknologien kan forbedre 

kommunikationen, problemløsning og sikre en fælles forståelse mellem teamets 

medlemmer og projektets mål [19]. 

Romano et al. beskriver fem niveauer af kollaborativ projektledelse, hvor det femte og 

mest udviklede niveau er samordnet (concerted), se figur 16. I et samordnet miljø er det 

muligt at gemme filer, hvor alle medlemmer af teamet har adgang. Det er muligt at se 

opgavelister, timelines, interagere med hinanden, for eksempel via chat, videomøde eller 

opkald samt at arbejde i delte filer på samme tid [23]. 

  

Figur 16 Niveauer af kollaborative systemer. Tegnet efter [23] 
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6. MÅLING 

6.1 Interviews 
Der er blevet afholdt fire interviews med projektdeltagere samt interview med Nicolai 

Reimann, projektlederen for Distribution Transfer. Tre af de interviewede refererer direkte 

til Nicolai Reimann, hvor af den ene, Trine Olsen, forlod teamet pr. 31. januar 2021. 

Interviewet med den pågældende blev afholdt blot få dage før aftrædelsen, hvilket kan 

forventes at have haft en påvirkning på nogle af svarene givet i interviewet. Den fjerde 

projektdeltager, Maria Njor, refererer ikke direkte til Nicolai Reimann men i stedet til en 

mellemleder i Continued Supply-teamet. 

6.1.1 Sociale behov 
Da de interviewede blev spurgt omkring deres sociale behov, svarede de alle fire meget 

ens. De ser det som meget vigtigt at have gode kollegaer, og som en enkelt beskrev det, 

så kan det ”virkelig få dig igennem meget, hvis du har gode kollegaer”, citat Mette Møller 

Hansen.  

Alle fire beskrev, at der er forskel fra person til person i forhold til, hvor meget de taler om 

ikke-arbejdsrelaterede emner. De beskrev dog også alle, at der er nogle af deres kollegaer 

med hvem, de har sådanne snakke. Fælles for dem alle fire er også, at de savner de mere 

uformelle samtaler, som man kan have ved frokost og kaffepauser. Det bemærkedes af 

flere, at det kræver en ekstra indsats at holde de sociale relationer ved lige, når man 

sidder i et virtuelt team. 

De fire adspurgte kender hinanden relativt godt. De har alle fire arbejdet sammen i 

tidligere projekter og havde derfor opbygget både relationer og tillid inden starten på dette 

projekt. Maria Njor startede i det andet team i oktober, hvor hun arbejder sammen med 

kollegaer, som hun ikke tidligere har arbejdet sammen med. Hun beskrev, at Continued 

Supply-teamet har brugt tid i efteråret på at lære hinanden at kende, og deres relation, 

føler hun, er udviklet meget over projektets forløb. 

Trine Olsen fortalte desuden om nogle af de overvejelser som har lagt til grund for at hun 

har valgt at skrifte job. Hun nævnte at særligt forholdet til kollegaerne i teamet, har været 

det sværeste ved at træffe beslutningen. Hun tilføjede desuden at også overvejelser 



Afgangsprojekt 2021  Charlotte Møller Kristensen 

Effektiv projektledelse og -styring i virtuelle teams  Side 28 of 65 
 

omkring sin jobsituation havde spillet ind i noget tryghed for hendes vedkommende. Hun 

fortalte, at der blev talt om, når hun vendte tilbage til sit gamle team. Men som hun 

udtrykte det, så ville hun ikke vende tilbage og arbejde med de samme opgaver som hun 

havde arbejdet med for fem år siden. Det ville hun føle som et step ned i forhold til alt det 

hun har lært og tilegnet sig over de sidste fem år [27]. 

Tabel 1 Sammendrag af svar fra interviews omhandlende sociale behov [27-30]. Svar som varierer er markeret med gul. 

Trine Olsen Mette Møller Hansen Rossella Di Donna Maria Njor 
Hvor vigtigt er det for dig at have gode kollegaer og være en del af et team? 
Jamen det er supervigtigt. 
Det er det, der har båret 
tingene igennem her de 
sidste mange år 

Det er ekstremt vigtigt. 
Det kan virkelig få dig 
igennem meget, hvis 
du har gode kollegaer. 

Det betyder meget. 
Helt sikker. 

Det er meget vigtigt 

Hvordan er dit forhold til de øvrige medarbejder i teamet? 
Jeg har et rigtig nært 
forhold til de to piger der. 
Det har faktisk været det 
sværeste i beslutningen om 
at gå. Det er at jeg godt 
ved at jeg efterlader dem et 
rigtig dårligt sted 
arbejdsmæssigt. 

 
Mette, som er den 
der er tættest på 
mig. Vi snakker også 
om meget mere end 
arbejdet. 

Og vi snakker da også 
privatliv. Nok ikke i 
dybden, som jeg har gjort 
med tidligere kollegaer. 

Hvor meget taler I om ikke-arbejdsrelaterede emner? 
Det gør vi lidt, men der er så 
travlt så der har ikke været 
så meget tid til det. Lige 
tjekker ind og høre hvordan 
folk har det og hvordan det 
går med børn og hvad man 
har lavet i weekenden og 
sådan 

Det er forskelligt fra 
person til person. Men 
med ens tætte 
kollegaer, der er der da 
et par stykker hvos 
man taler om alt 
muligt. 

Ikke med dem alle 
sammen. Med nogle 
af dem gør jeg. 

Jamen der er jo nogle 
man er tættere på end 
andre.  

Har forholdet imellem jer ændret sig, efter I skal arbejde hjemmefra? 
Selvfølgelig er det lidt på en 
anden måde, nu når vi er 
sendt hjem. Det er lidt 
hyggeligere at gå ud til 
kaffemaskinen på kontoret. 
Det bliver også sådan lidt at 
ringe op til folk bare for at 
høre om de har haft en god 
weekend. 

Nej jeg synes ikke det 
har ændret sig. Men 
det kræver at man 
husker. For man har 
ikke den der - nu går vi 
ned og henter en kop 
kaffe. Så det kræver 
en større indsats at 
vedligeholde det 
sociale. 

Ja det er 
anderledes. For vi 
kan ikke give et 
kram. Man mangler 
varmen og det er 
lidt mere koldt når 
man bare taler 
foran en skærm. 

Nej det synes jeg ikke. For 
mit vedkommende er det 
kun blevet bedre. Men 
det er jo også fordi vi 
stadig var et helt nyt 
team, som var blevet sat 
sammen der i oktober, så 
vi kendte jo ikke hinanden 
i forvejen. 

Savner du at kunne sludre med dine kollegaer? Hvordan kommer det sig til udtryk? 
Jeg savner det, men vi 
sludrer jo lidt alligevel, men 
det er ikke på samme 
niveau som når man haf en 
halv times frokost hvor man 
sidder og snakker om løst og 
fast. Så jeg savner det. 

Ja det synes jeg. Men til gengæld så 
savner man også 
kontorlivet. Det at 
komme ud ad 
døren, og sige - 
okay, nu tager jeg 
en kaffepause med 
mine kollegaer og 
så snakker vi lidt. 

Ej jeg savner det. Så man 
savner jo den dialog man 
har haft. For man kan 
godt mærke at dialogen 
til det track ikke er på 
samme måde som før. 
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6.1.2 Teamspirit 
Ved spørgsmålene omkring teamspirit var der lidt mere forskellig opfattelse af den 

nuværende situation. To af de adspurgte syntes ikke, der er en ændret opfattelse af at 

være en del af et team. En person nævnte, at der er mindre fis og ballade i teamet, men 

føler ikke, at det har gjort den store forskel, at de er blevet sendt hjem at arbejde, da 

teamet i forvejen var meget sammentømret og kendte hinanden rigtig godt. Den fjerde 

person synes derimod, at der er lidt mindre fornemmelse af at være et team, da det, som 

hun beskriver det, ”ikke er det samme, når man ikke ser teamet”, citat Mette Møller 

Hansen.  

I interviewet blev deltagerne desuden spurgt, om det, at man sidder online i virtuelle 

teams, kan have medvirkning til, at det er sværere at opbygge tillid til hinanden. Til dette 

var de alle enige om, at det er en udfordring af få opbygget tillidsfulde relationer, når man 

ikke kan mødes. De føler dog ikke, at det er tilfældet i deres teams, da de, som tidligere 

beskrevet, var et i forvejen meget sammentømret team, som har arbejde sammen i 

tidligere sammenhænge. Der hvor udfordringerne bemærkes er i forhold til øvrige teams 

på LEO Pharma samt i relationen med Cheplapharm, hvor det ikke en eneste gang har 

været muligt at mødes ansigt til ansigt. Trine Olsen bemærkede desuden, at hun ikke tror, 

det ville have gjort den store forskel, om de havde siddet på kontoret eller ej i forhold til 

relationerne til de øvrige LEO Pharma teams. Dette fordi projektet er fysisk placeret 

udenfor sitet i Ballerup. Hun ville derfor forvente, at man stadig ville ringe ind til møderne 

og ikke møde fysisk op alligevel. 

Idet koordinering har vist sig at kunne have positiv indvirkning på sammenholdet, er 

spørgsmål om koordinering taget med i denne sammenhæng [19]. Kun Trine Olsen og 

Mette Møller Hansen er blevet spurgt angående dette, og begge har svaret at deres 

arbejde kræver meget koordinering. 
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Tabel 2 Sammendrag af svar fra interviews omhandlende teamspirit [27-30]. Svar som varierer er markeret med gul. 

Trine Olsen Mette Møller Hansen Rossella Di Donna Maria Njor 
Har det at du arbejder hjemmefra ændret din opfattelse af at I arbejder som et team? 
Der er lidt mindre sjov og fis 
og ballade, som man har på 
kontoret med fælles 
aktiviteter og fælles frokost. 
Jeg tror måske ikke jeg har 
bemærket det så meget, 
fordi det er så sammentømret 
et team. Det ville have været 
sværere hvis det var et nyt 
team.  

Lidt måske. Jeg ved jo godt 
at der er et team, men det er 
ikke det samme når man ikke 
ser teamet. Så man kan godt 
savne lidt den der med at vi er 
i samme båd. Fordi når man 
ikke sidder fysisk sammen, så 
kan man godt føle at man 
sidder helt alene med det 
hele. 

Er du en del af et 
team? Ja det føler 
jeg meget. For det 
jeg laver, er også 
meget vigtigt for 
projektet, så det 
fylder meget. 

Jeg føler 
stadigvæk vi er 
et team og folk 
ved godt, 
hvornår man skal 
række ud, hver 
der er noget man 
skal have hjælp 
med. 

I jeres team kender I hinanden rigtig godt, og har ikke skulle etablere tillid på samme måde, som hvis I 
var et nyt team. Men har det været mere udfordrende at opbygge tillid til de øvrige teams, som I ikke 
kendte så godt? 
Ja, men jeg tror egentlig ikke 
det havde været nemmere 
on site for de sidder i en 
anden bygning, så de ville 
ikke være dukket op til 
møderne fysisk alligevel. De 
ville alligevel have ringet ind. 

Ja bestemt. Vi har snakket om 
at det har taget lidt længere 
tid at komme ind på livet af 
Cheplapharm. Og hvis nu der 
kom en ny kollega, så ville det 
nok også tage længere tid 
under de her 
omstændigheder. 

  Ja det tror jeg. … 
hvor man rækker 
ud til en person, 
så får den tredje 
person ikke 
mulighed for at 
høre, som hvis 
man havde 
snakket over 
bordene. 

Hvor nemt/svært synes du det er at komme med nye ideer til teamet, når I ikke sidder sammen? 
Ja det synes jeg. Indenfor 
den begrænsede 
bevægelsesfrihed der er. 

Det synes jeg faktisk ikke har 
ændret sig. 

De er altid åbne i 
projektteamet. 

Det er nemt nok.  
For os har alt 
været nyt.  

Hvor meget koordinering kræver jeres enkelte opgaver? 
Det kræver en del med Mette 
og Rossella, men det fungerer 
fint. 

Det kræver sygt meget 
koordinering. Altså det er 
primært koordinerende. 

  

6.1.3 Kommunikation 
Der er fælles morgenmøder/tavlemøder flere gange om ugen, hvor relevante emner og 

opgaver diskuteres. Ud over dette foregår der en betydelig kommunikation via chat og 

opkald. Trine Olsen beskrev, at hun havde en fælleschat med Rossella Di Donna og Mette 

Møller Hansen samt individuelle chats med hver af dem, hvis hun havde spørgsmål, som 

kun var relevante for den ene. Mette Møller Hansen beskrev, at hun føler, at de nu har 

vænnet sig så meget til at arbejde virtuelt, at de er mere opmærksomme på at skulle 

informere, hvis der er noget, som, de tænker, kunne være relevant for de øvrige at høre. 

Mette Møller Hansen fortalte, at det faktisk kun er til møder med Cheplapharm, hvor der 

benyttes kamera. På de interne møder, benyttes kameraet sjældent. 
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Ingen af de tre projektdeltagere, som referer direkte til Nicolai Reimann, mente eller kunne 

komme i tanke om tilfælde, hvor det faktum at de arbejder virtuelt, har givet anledning til 

flere udfordringer eller misforståelser i kommunikationen. Maria Njor, som sidder i det 

andet team, mente dog, at der måske har været nogle ting, man er gået glip af, idet de to 

teams kun mødes et par gange om ugen. Ligeledes fortalte hun, at sit team er nyetableret, 

og at de har skulle lære undervejs, hvorfor de ikke altid har været klar over, om noget 

information fra det andet team kunne have indflydelse på deres arbejde. 

Tabel 3 Sammendrag af svar fra interviews omhandlende kommunikation [27-30]. Svar som varierer er markeret med 
gul. 

Trine Olsen Mette Møller Hansen Rossella Di Donna Maria Njor 
Hvordan kommunikerer I nu når I sidder hver for sig 
Meget på chat. Og så ringer 
vi sammen og booker 
hinanden ind til møder. 
Løbende i løbet af dagen. 
Jeg har en fælles chat med 
både Rossella og Mette og 
så individuelt, hvis der er 
noget som ikke involverer 
den anden. 

Internt bruger vi teams 
rigtigt meget. Men 
med Cheplapharm er 
det via mails. Bruger i 
video når I er til møder 
med CP? Ja det er 
faktisk nærmest det 
eneste sted, hvor vi har 
video på.  

Jeg ringer rigtig meget 
sammen med mine 
kollegaer. Vi bruger rigtig 
meget Teams - både 
chat og kald. 

Fælles 
morgenmøde. Så vi 
ringer, jo ind til de 
samme møder hver 
gang. Ellers ringer vi 
jo sammen i løbet af 
dagen eller chatter. 

Hvordan er denne kommunikation anderledes, end da I sad sammen på kontoret?   
Vi bruger meget mere 
Teams. Da de andre var 
på kontoret, og det kun 
var mig, som sad 
hjemmefra, så kunne man 
mærke at der var en 
forskel i kommunikationen. 

Og så er det jo bare 
vigtigt at holde 
hinanden informeret 
på mails og sådan. 
Meget mere, end 
hvis vi sad sammen. 

Giver det at I sidder hver for sig anledning til flere udfordringer og misforståelser i kommunikationen? 
Ikke lige hvad jeg kan 
komme i tanke om. Det har 
det nok, men det ville også 
kunne opstå når man sad 
sammen. Men det er 
udelukkende fordi vi kender 
hinanden rigtig godt. Hvis 
man sad i et team, hvor 
halvdelen var nye, så ville 
det uvægerligt lede til 
misforståelser. 

Nej det synes jeg 
faktisk ikke. Nu tror jeg 
at vi har vænnet os så 
meget til det, at man 
ligesom ved, at det her 
skal jeg huske at sige 
højt. 

Jeg synes ikke vi har 
mærket forskel på det. De 
vigtigste ting er altid på 
mail eller chat, så vi altid 
har det på skrift. 

Ja. Ikke lige i mit 
track, men imellem 
de to track er der 
måske nogle ting 
man er gået glip af. 

 

6.1.4 Motivation og anerkendelse 
Ved spørgsmålet omkring motivation svarede de alle fire forskellige ting. Maria Njor 

nævnte, at det, at hun har fået mulighed for at arbejde med supply planning, som var 

noget hun havde interesse for, men som hun ikke tidligere havde arbejdet med, giver 
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hende motivation for arbejdet. For Mette Møller Hansen er det hovedsageligt samarbejdet 

på tværs af landegrænser og kulturer, der motiverer hende. Trine Olsen motiveres af at 

deltage i store projekter, men ser også, at det var sidste gang hun var med i en 

acquisition/divestment, da hun har deltaget i to af hver. Rossella Di Donna motiveres af, at 

der altid er nye udfordringer, som skal løses, og at hun arbejder under deadlines. Hun 

synes, det er sjovt at skulle nå at lykkes indenfor de fastsatte rammer. 

Når det kommer til anerkendelse, er der forskellige opfattelser. Maria Njor føler bestemt, at 

hun får den anerkendelse, hun har brug for. Hun føler, at hun får god sparring omkring sit 

arbejde og fremdrift og bliver hjulpet på vej, hvis der er noget, hun kan forbedre. Mette 

Møller Hansen derimod føler ikke altid, at der er en forståelse for, hvad det er, hun sidder 

med. Som hun beskrev det, har hjemsendelsen nok ikke gjort noget godt for forståelsen, 

idet det ikke er muligt for projektledelsen at se, hvad hun har liggende på bordet, og hvor 

meget hun arbejder. Rossella Di Donna beskrev, at projektledelsen har været god til at 

huske hende. Hun har blandet andet har fået tilsendt en chokoladeæske og julegave. Hun 

nævnte dog også, at LEO Pharma generelt ikke er særlig gode til at opdatere 

medarbejdernes titler, så de stemmer overens med det, man reelt laver. Hun savner, at 

hun kan opdatere sin titel, så den afspejler hendes rolle i projektet. 

Alle fire adspurgte føler, at de tydeligt kan se, hvad deres arbejde gør af forskel og dette 

især fordi, det er meget praktiske opgaver, de laver. Ligeledes fortalte Rossella Di Donna, 

at det er meget tydeligt at se resultaterne, da hvis hun ikke udfører sine opgaver som 

aftalt, vil det påvirke de andre, samt projektet vil ikke opleve fremdrift som ønsket. 

Mette Møller Hansen og Rossella Di Donna føler i højere grad ansvar og pres i forbindelse 

med hjemsendelsen, hvor Trine Olsen mener, det er nogenlunde det samme – dog i hvert 

fald ikke mindre. Maria Njor mener også, at det er nogenlunde det samme som tidligere. 
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Tabel 4 Sammendrag af svar fra interviews omhandlende motivation og anerkendelse [27-30]. Svar som varierer er 
markeret med gul. 

Trine Olsen Mette Møller Hansen Rossella Di Donna Maria Njor 
Hvad motiverer dig, i forhold til at være med i et projekt som dette? 
Jamen jeg synes jo det 
er rigtig spændende at 
lave de her store 
projekter. Nu har det 
efterhånden været 5 
år, hvor det ene store 
projekt har afløst det 
andet. Fuldtids for mit 
vedkommende. 

At det er et internationalt 
projekt, og at der er rigtig 
meget kontakt til vores 
lokale affiliates, og at det er 
spændende med de har 
store projekter, hvordan de 
kører. Og at der er en 
ekstern samarbejdspartner. 

Det er de udfordringer vi 
har dagligt i projektet, 
og deadlines. Projektet 
kan være lidt stressende 
fordi der altid er 
deadlines og problemer. 
Men på den måde synes 
jeg, det er en god stress, 
fordi den udfordrer dig 
som person, og det 
synes jeg er sjovt. 

At man får så mange 
berøringsflader i 
virksomheden. Også 
at Kathy har givet 
mig chancen for at 
dykke ned i supply 
planningen, som jeg 
har haft interessen 
for. 

Føler du at du bliver anerkendt for dit arbejde, også nu når I arbejder hver for sig? Hvordan? 
Anerkendelse er ikke 
noget LEO Pharma 
dyrker i specielt høj 
grad, så det er ikke 
noget jeg vil sige har 
drevet det. Der 
mangler noget 
anerkendelse. 

Det er lidt svært. Nogle 
gange kan jeg godt føle at 
der mangler en forståelse 
for hvad det er Rossella og 
jeg laver. Det er nok rigtigt 
nok at det har gjort en 
forskel i den lidt mere øv 
retning. 

Jeg skal være ærlig, og 
jeg synes ikke LEO 
Pharma er særlig god til 
det. Min titel hedder 
stadig shipping 
coordinator som jeg ikke 
er mere... Men projektet 
har været gode til at 
huske mig. De der små 
anerkendelser er der ikke 
noget at klage over. 

Ja bestemt. Der 
synes jeg at Kathy er 
rigtig dygtig til at 
anerkende det 
arbejde man laver, 
og fortælle hvis man 
rykker sig eller hvis 
man ikke rykker sig. 

Kan du se og føle at dit arbejde gør en forskel? 
Ja det synes jeg. På nogle punkter ja. Det vi 

laver, er jo meget praktisk, 
så der er det trods alt let at 
vide, at det jeg gør nu, fører 
til sådan her. 

Det kan jeg se med det 
samme, for jeg har en 
vigtig rolle ligesom 
Mette har. Og det går 
galt, hvis jeg ikke gør 
hvad jeg skal. 

Ja det kan jeg. 

Føler du højere eller lavere grad af ansvar for projektet efter I skal sidde hver for sig at arbejde? 
Det er nogenlunde det 
samme. Det er ikke 
mindre nu i hvert fald. 

Jeg føler klart et større 
ansvar og et større pres, 
men også den der med at 
man ikke kan se de andre, 
som sidder i båden sammen 
med en, så man føler lidt at 
man sidder alene. 

Jeg tænker det er lidt 
højere, for jeg tænker, 
jeg tager lidt mere på 
mig, for jeg har ikke lige 
min chef som sidder ved 
siden af mig. 

Jeg tror det er det 
samme 

Føler du dig motiveret når du står op hver morgen og skal arbejde endnu en dag fra hjemmekontoret? 
Men det er 
motivationen for at 
hjælpe mine kollegaer 
mere end så meget 
andet. 

Lige nu - nej. Men det er 
også en rigtig hård periode. 
Så det har ikke meget med 
at arbejde hjemmefra. 

Ja det er jeg. Jeg kan 
godt lide mit job og jeg 
kan godt lide mine 
kollegaer. 

Nogle dage. Andre 
dage ikke. Det giver 
bare noget når man 
sidder sammen med 
nogle andre. Det kan 
man godt savne. 

6.1.5 Ledelsesstil 
Teamet, som refererer direkte til Nicolai Reimann, beskrev alle, at de i høj grad er 

selvkørende og derved har meget selvkontrol og selvbestemmelse over opgaverne. 
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Projektdeltagerne beskrev ikke særlig stor kontakt til projektlederen, men at de snakker 

sammen cirka en gang om dagen, idet der er tavlemøder eller øvrige møder, hvor både 

projektdeltagere og projektledelse er til stede. I det andet team beskrev Mette Njor, at der 

er tættere dialog mellem projektdeltagere og projektlederen. Dette så hun blandt andet 

som resultat af, at teamet blev oprettet i oktober 2020, hvor projektlederen før det selv 

have siddet med opgaverne. Projektlederen, Cathie Crosby Hansen, har derfor stor viden 

om, hvad de enkle opgaver indebærer. 

Alle fire deltagere beskrev, at de har en-til-en samtaler med deres nærmeste projektleder 

en gang hver/hver anden uge. Dette føler de alle er passende i forhold til feedback og 

sparring på de opgaver, de sidder med. Dog beskrev både Mette Møller Hansen og Trine 

Olsen, at de savner kontakt og information fra den øvre projektledelse, og at dette har 

ændret sig efter hjemsendelsen, da de tidligere ellers ville komme forbi kontoret og høre, 

hvordan det gik. 

Tabel 5 Sammendrag af svar fra interviews omhandlende ledelsesstil [27-30]. Svar som varierer er markeret med gul. 

Trine Olsen Mette Møller 
Hansen 

Rossella Di Donna Maria Njor 

Har den måde du får feedback og sparring fra projektledelsen ændret sig, efter hjemsendelsen? 
Den øverste projektledelse 
hører vi stort set intet til. … 
men, jeg har bare været vant 
til at den øverste 
projektledelse lige sådan 
droppede forbi kontoret og 
hilste på og lige viste ansigt. 

Jeg synes klart 
man kan mærke at 
vi ikke er på 
kontoret. Den 
kontakt som vi har 
med Niels og Jon 
er minimal. 

Ikke rigtigt. Vi har 
stadig vores 1:1 
regelmæssigt. 

Nej for vi har 1:1 fastlagt 
hver uge. 

Hvor meget selvkontrol og -bestemmelse har du over opgaver og delmål? 
Jamen ret meget. Vi kører i en 
stor grad vores eget show. 

Det er som det hele 
tiden har været. 

Mere selvkontrol? Ja 
men det er noget jeg 
godt kan lide, så det 
er ikke noget jeg 
bliver bange for. 

I og med vi har den her 
aktion log, så gennemgår 
vi jo gerne den hver 
morgen. De tasks som 
ligger ved på mig, går jeg 
selv ind og vurderer om 
de har høj prioritet. 

Hvor meget kontakt har du til projektlederen i løbet af en dag? Er denne kontakt opgaverelateret eller 
relationsrelateret? 
Ikke specielt tit. Til de møder 
der er. Det er utrolig sjældent 
jeg har brug for at ringe for 
sparring. Den henter jeg ved 
Mette og Rossella. 

En gang om dagen 
måske. Det er 
meget forskelligt. 

Mindst en gang om 
dagen. 

De første 5-10 minutter er 
hvordan man har det. 
Hvor meget man har at 
lave. 

6.1.6 Arbejdsopgaver og læring 
Opgavefordelingen blev beskrevet som værende defineret ud fra ansvarsområder, og 

medarbejderne føler ikke, at der er sket en ændring eller skarpere opdeling af dette efter 
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hjemsendelsen. Rossella Di Donna beskrev, at hun synes, at de deles meget om 

opgaverne. Dette kan dog være en konsekvens af, at Rossella Di Donna netop har haft til 

opgave at supportere Trine Olsen og Mette Møller Hansen. Trine Olsen fortalte, at efter 

hendes fratrædelse i teamet, er hendes opgaver blevet fordelt på de øvrige to 

teammedlemmer, som i forvejen havde rigtig mange opgaver. 

Alle fire føler, at de har opgaver, hvor de bliver udfordret fagligt, og hvor de hele tiden skal 

lære nyt. De ser generelt ikke en større udfordring i forbindelse med at lære nye ting på 

trods af arbejdet i virtuelle teams. 

Maria Njor fortalte, at særligt Trine Olsen har været en stor kapacitet for projektet, idet hun 

har meget erfaring fra tidligere projekter, og fordi hun har godt kendskab til mange 

forskellige aspekter i projektet. Trine Olsen har således fungeret, som en vidensbank for 

projektteamet [30] 

Under de afholdte interviews blev der lagt stor vægt på fordelen ved den fleksible 

arbejdsdag ved hjemmearbejde. Projektdeltagerne nævnte, at efter ophævelsen af 

restriktionerne vil de alle foretrække at arbejde halvdelen af tiden på kontoret og halvdelen 

af tiden hjemme. 

Tabel 6 Sammendrag af svar fra interviews omhandlende arbejdsopgaver og læring [27-30]. Svar som varierer er 
markeret med gul. 

Trine Olsen Mette Møller Hansen Rossella Di Donna Maria Njor 
Hvordan er opgaverne fordelt imellem jer i teamet? (altså har man ansvarsområder …) 
Mette står for stock 
transfer, jeg står for flows 
og cut over planer. 
Rossella er bragt ind for at 
supportere på begge dele. 
Når jeg stopper, er mine 
opgaver smurt ud på de 
resterende som i forvejen 
havde rigtig meget at lave. 

Jeg føler at Rossella og jeg 
har en rigtig god intern 
forståelse af hvad jeg er 
god til, og hvad hun er god 
til og hvad vi godt kan lide 
begge. 

Nej vi hjælper meget 
hinanden. Og der er 
mange 
afhængigheder. 

Vi har jo vores 
ansvarsområder 

Er der sket en skarpere opdeling efter vi er sendt hjem? 
Ja men det kan egentlig 
godt være. Det er ikke 
noget jeg har tænkt over. 

Det har ikke ændret sig. 
 

Vi har jo vores 
ansvarsområder, 
men samtidig skal 
jeg gå lidt i lære 
under Nona. 

Har du opgaver, hvor du har brug for at lære nye ting? Og er dette ændret i forhold til da I sad på 
kontoret? 
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Trine Olsen Mette Møller Hansen Rossella Di Donna Maria Njor 
Jamen selv om projekterne 
har lignet hinanden, så er 
der jo forskelle. Ja men 
måske også at det her er 
den sidste divestment. 

Jeg gad godt at være 
bedre til Excel. Og jeg gad 
også godt at tage et 
projektlederkursus. 

Med teams, hvor vi 
kan dele skærm, så 
er det faktisk okay. 

Og det var jo helt nyt 
for mig, det 
ansvarsområde jeg 
skulle sidde med. 

Hvad fortrækker du i forhold til hjemmearbejde, arbejde på kontoret eller en blanding? 
Arbejde hjemme tre dage 
om ugen og var på 
kontoret to dage om ugen. 

Så ville det være en 
blanding. 

For mig ville det være 
perfekt med 2 dage 
om ugen hjemmefra, 
og tre dage på 
kontoret. 

2 dage hjemme og 
tre dage på 
kontoret. 

 

6.2 Pulsmålinger i teamet 
I teamet er der løbende blevet lavet nogle spørgeskemaundersøgelser, som de kalder for 

pulsmålinger. Resultaterne af disse pulsmålinger ses nedenfor. 

6.2.1 Pulsmåling 1 – sjov og energi 
Til spørgsmålet om hvorvidt projektdeltagerne har det sjovt og er energifyldte ses en 

overvægt af svarkategori 4 i de første fire målinger. Denne skifter til en overvægt af 

svarkategori 3 og også enkelte 2’ere ved årsskiftet. Den første milepæl, closing + wave 1, 

skete i uge 51 og uge 48 kan derfor have været påvirket af øget pres op mod deadline. 

Alle ugerne efter årsskiftet er præget af hjemsendelsen. 

 

6.2.2 Pulsmåling 2 – levering og samarbejde 
I forhold til levering og samarbejde i teamet ses en overvægt af svarkategori 4 med 

enkelte svar på kategori 3 og 5. Svarene er stabile over perioden med undtagelse af uge 
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2, hvor der ses flere svar på kategori 5. Dette kan være på grund af den netop overståede 

milepæl kort tid før jul. 

 

6.2.3 Pulsmåling 3 – værdiskabende arbejde 
Teamet kan se, at deres arbejde har betydning for projektet, da der er en generel høj 

score på kategori 5, som betyder absolut. I starten af projektet var der lidt færre svar på 

kategori 5, men efterfølgende har det ligget stabilt og højt. 

 

6.2.4 Pulsmåling 4 – support og feedback 
Til spørgsmålet om hvorvidt deltagerne modtager den nødvendige support og feedback er 

svarmønstret en smule mere varierende. Generelt er svarkategori 4 dominerende, men det 

tyder på, at der er sket et skifte i den negative retning ved de seneste tre målinger. Der 
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kan være en sammenhæng mellem, at den næste store milepæl, wave 2, nærmede sig 1. 

marts (uge 9).  

 

6.2.5 Pulsmåling 5 - arbejdsmængde 
Det mest komplekse svarmønster ses på svarene, der omhandler mængden af 

arbejdsopgaver. Der ses stor spredning i projektdeltagernes opfattelse af arbejdspresset. 

Dette har særligt være markant i uge 2, hvor der er svaret ind på alle fem svarkategorier. I 

alle uger med undtagelse af uge 4 har en til flere medarbejdere svaret 5 og samtidig er der 

svaret 1 eller 2 i stort set samtlige uger. 
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6.3 Observationsstudier 
Ved opstarten af denne opgave blev der udført en række observationsstudier af 

tavlemøder, teammøder og samarbejdsmøder både internt i LEO Pharma og med 

Cheplapharm. 

6.3.1 Vidensdeling 
Under observationsstudierne er det fundet, at Trine Olsen besidder stor viden om 

projektet. Trine Olsens beslutning om at forlade teamet har derfor medført en del 

kommunikation omkring videregivelse af hendes viden. Det blev observeret, at noget 

information blev videreformidlet, hvor en anden del af opgaverne blev udført før tid, 

således at de øvrige projektdeltagerne ikke skulle lære/overtage disse opgaver. 

6.3.2 Møder 
Ved møderne observeres det, at oftest kun projektledelsen har kameraet tændt. 

Projektdeltagerne har sjældent kameraet tændt og det er faktisk kun Rossella, som er 

observeret med tændt kamera til møderne. 

Møderne er generelt præget af god og inddragende kommunikation, hvor alle har 

mulighed for at komme med input og også gør det. Flere gange har projektdeltagerne 

fortalt om ting, som de ønsker bedre eller anderledes.  

Der er observeret god struktur på møderne, hvor der er særlig fokus på de enkelte 

opgaver. Dette er særligt ved tavlemøderne, hvor opgaver og udfordringer diskuteres. 

6.3.3 Tavlemøder 
I januar, da teamet blev sendt hjem, blev tavlemødet afholdt ved, at der var en person til 

stede på kontoret, som filmede projekttavlen og læste op, hvad der stod på aktionerne på 

tavlen. Ved denne fremgangsmåde, var det ikke muligt at læse, hvad der stod på de 

enkelte sedler og mødet var præget af usikkerheder omkring opgaverne og 

ansvarshavende.  
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Figur 17 Billede af tavlen brugt ved starten af projektet pr. 2021-01-07 

For at mitigere dette og drage nytte af teknologien, blev der i stedet oprettet et board på 

Microsoft Planner, hvor det har været muligt at lave lignende funktioner, som blev brugt på 

den gamle tavle. Efter indførelsen af den digitale tavle er der observeret større interaktion 

ved tavlemødet, og ingen er i tvivl om de enkelte aktioner og ansvarshavende. 

 

Figur 18 Screen shot af den virtuelle tavle pr. 2021-05-02 

6.4 Interview med projektleder 

6.4.1 Indledende samtaler 
Ved de første indledende samtaler med projektleder Nicolai Reimann fortalte han, at han 

oplevede større udfordringer med at holde styring og overblik over projektet ved første 

nedlukning i 2020. I starten af 2020 arbejdede Nicolai Reimann på et andet lignende 
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projekt med integrering af tilkøbte produkter, hvor flere at projektdeltagerne fra Distribution 

Transfer-teamet også var med i det foregående projekt. 

Han fortalte desuden, at der efter første nedlukning var flere, som arbejdede mere 

hjemmefra end tidligere, og det var derfor nødvendigt at integrere mere virtuelle 

arbejdsgange for at kunne drive effektiv projektledelse. Ligeledes nævnte Nicolai 

Reimann, at der kunne være brug for at have fokus på de sociale relationer i forhold til 

projektteamet, og at han fandt det udfordrende at skabe virtuelle sociale rum til netop 

dette. I samtalen blev der også talt om, hvorvidt det at arbejde hjemmefra kunne have 

indflydelse på motivation og engagement hos medarbejderne, og disse ovenstående 

bekymringer ligger som tidligere beskrevet til grund for denne opgave. 

6.4.2 Sociale behov 
Når Nicolai Reimann spørger ind til projektdeltagernes sociale behov, svarer de, at der 

ikke er nogen forskel fra tidligere. Han har dog oplevet, at når han mødte ind på kontoret, 

var der medarbejdere, som var samlet derinde. Nicolai Reimann fortalte, at medarbejderne 

havde talt sammen, og syntes at det kunne være hyggeligt at mødes på kontoret. Han 

bemærker derfor; ”så der er jo en eller anden form for afsavn”, citat Nicolai Reimann. Han 

fortalte desuden, at han har forsøgt at foreslå at lægge nogle faste kaffepauser i 

kalenderen, hvor dem der har tid og lyst kan ringe ind, men dette var der på daværende 

tidspunkt ikke megen stemning for i teamet, da teamet følte, at der i forvejen var for mange 

møder i kalenderen [31]. 

6.4.3 Teamspirit 
Teamspirit blandt projektdeltagerne beskrev Nicolai Reimann som værende mindre 

drastisk påvirket af hjemsendelsen i december måned end ved første hjemsendelse i 

marts 2020. Den første hjemsendelse var langt mere drastisk, da det kom uventet og uden 

foregående forberedelse eller forventningsafstemning. Dengang opfattede han en 

nedgang i teamspirit i forhold til, at frustrationsniveauet i teamet steg [31]. 

6.4.4 Kommunikation 
I teamet foregår det meste kommunikation mellem projektleder og projektdeltagere via de 

faste møder som tavlemøder og tværorganisatoriske møder. Desuden afholder Nicolai 

Reimann en-til-en med projektdeltagerne hver anden uge. Ligeledes fortalte han, at der er 
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en forskel i kommunikation i teamet, og at mængden af småsnak ikke længere er på 

niveau som før. Han beskrev, at der kan være nogle, som synes, at dette er en fordel at 

der er mindre småsnak ved møderne, men han føler faktisk, at der er en smule for lidt 

småsnak ved de virtuelle møder. Nicolai Reimann nævnte dette som værende noget, han 

også selv skal være med til at facilitere. Han mener desuden, at der helt sikkert er sket 

misforståelser eller ting, som kunne have været klaret hurtigere og nemmere, hvis teamet 

sad sammen, men han er ikke overbevist om, at teamet har samme opfattelse [31]. 

6.4.5 Motivation og anerkendelse 
Nicolai Reimann er ikke på nuværende tidspunkt bekymret for motivationen i forhold til 

selve opgavefordelingen, men på længere sigt ser han dette som et punkt, man skal være 

opmærksom på. 

I projektet er der ikke nogen formelle belønningsformer som eksempel vis bonusordning. 

Projektet praktiserer dog uformel belønning i form af chokolade, god vin eller champagne i 

forbindelse med opnåelse af milepæle i projektet. 

Nicolai Reimann beskrev, at hans egen personlige motivation for at drive projekter i et 

virtuelt miljø er mindre end projekter med fysisk fremmøde. Han synes, at han vil mangle 

muligheden for at kunne samle folk til lange workshops, og han føler, det er vigtigt at 

mødes fysisk, så der kan skabes en god dynamik i teamet, få gode ideer sammen og 

lægge planer [31].  

6.4.6 Ledelsesstil 
Nicolai Reimann fortalte, at han synes, at der er mere fokus på opgaverne, når teamet har 

møder, og at samtalen derved hovedsagelig er opgaverelateret. Teamet bestrider en stor 

del selvkontrol, og han synes ikke, at dette er ændret i forbindelse med mere virtuelt 

samarbejde. Desuden beskrev han, at han ikke selv synes, at hans tilgang til 

projektledelse er ændret i forbindelse med større grad af virtualitet i projektet. Ved første 

hjemsendelse, i det tidligere projekt, blev risikovurderingen i projektet revideret. 

Risikovurderingen blev revideret for at tage højde for det virtuelle samarbejde, og tilfælde 

hvor dette ville kunne lede til at deadlines ikke kunne nås. Dette har ikke på samme måde 

været et tema i Condor-projektet, da samarbejdet i forvejen har været mere virtuelt.  



Afgangsprojekt 2021  Charlotte Møller Kristensen 

Effektiv projektledelse og -styring i virtuelle teams  Side 43 of 65 
 

Nicolai Reimann anser rekruttering af nye medarbejdere som noget af det, han ville finde 

sværest i et 100 procent virtuelt team. Særligt det at integrere personen i teamet og danne 

relationer, forudser han som en af de største udfordringer [31].  

6.4.7 Arbejdsopgaver og læring 
Under interviewet bemærkede Nicolai Reimann, at der kan være en tendens til at 

opgaverne fordeles til de personer, som vanligt har den pågældende type opgave. På den 

måde kan det være sværere at udfordre projektdeltagerne med nye opgaver. Han føler 

dog, at de har været heldige, idet de ved opstart af nye faser i projektet har haft mulighed 

for at sidde sammen på kontoret. På den måde har det været muligt for teamet at finde og 

lære de nødvendige procedurer under mindre virtuelle forhold [31].  
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7. ANALYSE 

7.1 Sociale behov 
Rekrutteringen af projektdeltagerne vurderes ikke at være påvirket af den højere grad af 

arbejde i virtuelle teams, da størstedelen af projektteamet var rekrutteret inden 

hjemsendelsen ved årsskiftet. Maria Njor startede først op i projektet i oktober 2020, men 

hun kendte flere af de øvrige projektdeltagere fra tidligere projekter. Som beskrevet af 

Andersen, er der en tendens til at rekruttering i virtuelle teams lægger sig meget op ad 

taskperspektivet. Derved rekrutteres der med stor fokus på de enkelt opgaver, som skal 

udføres og med mindre fokus på teamdynamikken i projektet [14]. Det beskrives desuden 

at netop teamdynamikken er vigtig i virtuelle teams, da der skal kompenseres for den 

manglende sociale interaktion. Derfor bør der, i et organisatorisk perspektiv, etableres 

teams, som både har de nødvendige faglige og sociale kompetencer for at sikre den 

ønskede fremdrift i projektet [14]. På trods af, at rekrutteringen ikke er relevant netop i 

forhold til Distribution Transfer-teamet, er det alligevel interessant i forhold til 

implementeringsforslag til kommende virtuelle projekter. 

Studier viser, at de sociale relationer i et team kan have stor indvirkning på effektiviteten, 

da de fremmer følelsen af inklusion og samhørighed. Desuden viser det sig, at sociale 

egenskaber, så som at være i stand til at løse konflikter, i langt de fleste tilfælde er mere 

vigtigt for det virtuelle teams effektivitet, end de faktiske egenskaber i forhold til selve 

opgaven [18]. Derfor er ikke kun rekrutteringen af de rette medarbejdere vigtig, men også 

opstarten på projektet, hvor de sociale rum og relationer skal skabes. Det anbefales, at 

man i projektets opstartsfase hovedsageligt benytter fysiske og videomøder for at definere 

planer, sætte forventninger, spilleregler, roller og vision [20]. 

Alle fire adspurgte projektdeltagere nævnte, at de savner den fysiske kontakt med 

kollegaerne, som de har gode relationer til. De savner muligheden for at gå til frokost 

sammen eller en tur ned til kaffemaskinen. Ved frokosten og kaffepauserne er der generelt 

grobund for den mere uformelle snak, som man ikke nødvendigvis har ved skrivebordene 

eller på et videokald. Medarbejderne er desuden meget bevidste om, hvor vigtigt det er for 

dem at have gode kollegaer. De beskrev, at der selvfølgelig er forskel på, hvor meget der 

tale om ikke-arbejdsrelaterede emner fra person til person, men at det er vigtigt at have 
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kollegaer, hvor man har sådanne tætte relationer med. Nicolai Reimann beskrev, at der 

må være en form for afsavn blandt medarbejderne på trods af, at dette ikke er den 

feedback han får. Pulsmåling 1 – sjov og energi har fået dårligere svar efter årsskiftet, 

hvilket kan være fordi, der har været mindre social kontakt og samtale i det virtuelle miljø 

end i det fysisk kontormiljø. Projektdeltagerne nævnte da også, at det kræver en ekstra 

indsats at bevare de gode sociale relationer i teamet, når man ikke mødes fysisk. På 

baggrund af dette, må det forventes at projektdeltagernes sociale behov er blevet påvirket 

af den ændrede situation i arbejdet. 

Trine Olsens input, som er afgivet kort tid inden, hun forlod LEO Pharma, var desuden, at 

netop de sociale relationer i teamet havde gjort beslutningen om at forlade LEO Pharma 

svær, men at hun alligevel var nået til denne konklusion. Beslutningen blev særligt påvirket 

af, at hun ikke kunne få nogen afklaring på sin rolle i firmaet efter afslutningen af Condor-

projektet. Denne udtalelse taler direkte ind i Maslows behovspyramide, da Trine Olsen har 

oplevet at sit behov for sikkerhed er blevet truet i forbindelse med afslutningen af projektet. 

Sikkerhedsbehovet ligger, som vist i figur 9, under det sociale behov i behovspyramiden, 

og de sociale relationer har således ikke kunne opveje den usikkerhed som hun oplever. 

7.2 Teamspirit 
Alle fire interviewede føler, at de er en del af et team, men det nævnes af to, at det ikke er 

helt så sjovt, når de sidder hver for sig, samt at man nogle gange kan føle sig lidt alene, 

når man ikke sidder sammen med de øvrige teammedlemmer. Ifølge pulsmåling 2 – 

levering og samarbejde er der dog næsten udelukkende svar i positiv retning. Dette tyder 

på, at de synes, at der trods alt er en god form for teamspirit, og det ser ikke umiddelbart 

ud til, at der er nogen forskel fra før til efter årsskiftet. Nicolai Reimann nævnte desuden i 

interviewet, at han ikke føler en ændring i teamspirit ved seneste hjemsendelse, men 

derimod godt kunne mærke flere frustrationer ved første hjemsendelse i foråret 2020. 

Tilliden kan som tidligere nævnt være svær at opbygge i virtuelle miljøer og tager oftest 

længere tid, end hvis det er muligt at mødes ansigt til ansigt. Ingen af projektdeltagerne 

gav ved de afholdte interviews udtryk for, at der skulle være udfordringer med tillid i 

teamet. Det vurderes, at særligt det faktum, at de har haft mulighed for fysisk fremmøde 

ved opstarten af projektet, har haft positiv indvirkning på tilliden i projektteamet. Samtidig 

kendte flere at projektdeltagerne hinanden på forhånd, og dette giver også en naturlig 
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fordel i forhold til opbygning af tillid. I forhold til tillid til de øvrige samarbejdspartnere har 

teamet bemærket, at det har taget længere tid at komme ind på livet af Cheplapharm. Som 

beskrevet at Oertig og Buergi, dannes tillid i sådanne relation udelukkende ud fra de viste 

resultater og fremtoningen ved møderne [22], og dette må også forventes at være tilfældet 

i relationen mellem Condor-projektet og Cheplapharm. 

Koordinering beskrives af alle de interviewede som værende helt essentielt i forhold til at 

udføre arbejdet. Ifølge Hertel et al., kan behovet for koordinering være med til at øge 

følelsen af teamspirit og samarbejde i teamet [19]. Når projektdeltagerne udfører opgaver, 

som er vigtige for de øvrige deltagere, er det meget tydeligt, hvilken forskel deres arbejde 

gør, og dette skaber god grobund for samhørighed, tillid og en følelse af uundværlighed. 

Det kan altså være en fordel i virtuelle teams at have stort behov for koordinering mellem 

deltagerne. Dog skal man også være opmærksom på at et omfattende 

koordineringsbehov, kan medføre længere behandlingstid, da medarbejderne skal afvente 

svar fra hinanden [19]. Ud fra svarene i de afholdte interviews, samt fordi teamet er blevet 

sendt hjem undervejs i projektet, vurderes det, at fordelene ved koordineringsbehovet 

overstiger ulemperne. Dette fordi det er vigtigt for projektdeltagerne at føle samhørighed 

og teamspirit under den nuværende situation.  

7.3 Kommunikation 
I forhold til kommunikation nævnte projektdeltagerne, at de føler at deres interne 

kommunikation fungerer godt via opkald og chat samt de møder, som er planlagt flere 

gange om ugen. Rossella Di Donna nævnte, at meget af teamets kommunikation i forvejen 

foregik på skrift, for at sikre at relevant information senere kunne genfindes. Ifølge Berry 

kan den virtuelle kommunikation udnyttes til netop lagring af information og forskellige 

løbende og asynkrone former for formidling. For at sikre den bedste udnyttelse af de 

muligheder, som det virtuelle miljø giver, skal denne form for kommunikation vejledes og 

styres, så ulemper som misforståelser og frustrationer minimeres [17]. 

Som beskrevet i afsnit 5.2, Definition af effektivitet i virtuelle teams, påvirker 

kommunikationen ikke i sig selv effektiviteten i virtuelle teams. Derimod har 

kommunikationen en indirekte indflydelse, da relationsopbygning og samhørighed er 

afhængig heraf [18].  
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Kommunikationen i de virtuelle teams kan, som tidligere beskrevet, være af mindre social 

karakter end i traditionelle teams, hvilket kan have indflydelse på relationsopbygning i 

teamet. Som Maria Njor fortalte, har hun dog ikke mærket dette. Hun føler, at relationerne 

internt i teamet er blevet styrket over den seneste tid, da de har lært hinanden bedre at 

kende. Maria Njor er del af Continued Supply-teamet, hvor de tre teamdeltagere ikke 

kendte hinanden i forvejen. De har altså skulle lære hinanden at kende under de 

nuværende forudsætninger. 

I forhold til at få delt information i teamet er der lidt forskellige holdninger. Et par mener, at 

de er gode til at huske at bringe ting, som muligvis kunne have relevans op på de møder 

de afholder løbende. Andre mener, at det kræver noget ekstra at skulle huske at 

videregive information, som kun muligvis er relevant for de øvrige. Nicolai Reimann fortalte 

at han bestemt føler, at der har været situationer, hvor der er sket miskommunikation eller 

misforståelser på grund af kommunikationen i det virtuelle miljø. Trine Olsen, Mette Møller 

Hansen og Rossella Di Donna mente dog ikke, at kunne huske nogle tilfælde af dette. 

Maria Njor nævnte dog, at hun mener, at der kan være ting mellem de to teams, som 

måske skulle have været delt. Dette har dog også været ekstra udfordrende, da Continued 

Supply-teamet skulle lære tingene fra bunden og muligvis har de ikke haft viden til at 

vurdere, om informationen var relevant.  

Misforståelser, miskommunikation og håndtering af eventuelle konflikter er nødvendigt på 

forhånd af have adresseret i virtuelle teams, da disse udfordringer ønskes minimeret fra 

projektets begyndelse. I starten af et projekt, som hovedsageligt vil foregå i et virtuelt miljø, 

er det nødvendigt at diskutere, hvordan man kommunikerer [17]. Som konsekvens af at 

Condor-projektet blev sendt hjem midt under projektet, må det forventes at projektteamet 

ikke fra starten havde fastsat rammer for kommunikation i et virtuelt miljø og netop dette 

bør være et fokuspunkt ved opstart af lignende projekter. 

I forlængelse af retningslinjer for kommunikation er det observeret at møderne oftest 

foregår uden brug af kamera, eller hvor kun projektledelsen kommunikerer med kamera. 

Når der afholdes møder med Cheplapharm benyttes dog kamera, da dette er procedure 

ved Cheplapharm. Der bliver altså kun i få tilfælde kommunikeret med den rigeste form for 

formidling, hvilket kan være en udfordring både i forhold til følelse af nærvær, hastighed og 

kvalitet af beslutninger [18]. 
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7.4 Motivation og anerkendelse 
Projektdeltagerne blev spurgt, om de kunne se, hvad deres arbejde havde af betydning for 

projektet. Her svarede alle fire, at det er meget tydeligt, hvor stor betydning netop deres 

arbejde har, da det er meget praktiske opgaver de varetager. Pulsmåling 3 – 

værdiskabende arbejde underbygger svarene fra de afholdte interviews, da der 

hovedsagelig er svaret i meget positiv retning. Rossella Di Donna nævnte desuden, at der 

er stor afhængighed mellem hendes og Mette Møller Hansen. Det er derfor vigtigt at 

opgaver bliver udført som aftalt. Tre projektdeltagere fortalte, at de oplever meget høj grad 

af ansvar for produktet, og de er alle enige om, at det er det samme eller mere end før 

hjemsendelsen. Ud fra svarene må det konkluderes, at Hackman og Oldhams kritiske 

psykologiske tilstande ikke er påvirket ved medarbejderne i Distribution Transfer-teamet, 

da de alle kan se meningen med deres arbejde, se resultaterne samt at de alle oplevet høj 

grad af ansvar for resultatet [9]. 

Dette taler ind i Eskerod og Jepsens teori om ”Power of Choice”, hvor særligt det omkring 

hvad andre tænker, tyder på at have stor indflydelse på projektdeltagernes arbejdsindsats. 

Netop fordi de har gode sociale relationer til kollegaerne, og fordi de ved, at de øvrige 

projektdeltagere er afhængige af, at de yder deres del af opgaven er projektdeltagerne 

villige til at yde ekstra for det fælles mål [13]. 

I Distribution Transfer-teamet vurderes det, at der ikke er betydelig negativ påvirkning af 

de kritiske psykologiske tilstande jævnfør Hackman og Oldhams motivationsmodel [9]. Til 

de kommende virtuelle projekter bør man tage af lære ved Condor-projektet og netop det, 

at deltagerne tydeligt kan se, hvad deres arbejde bidrager til og de gode relationer, som 

gør at man ønsker at yde lidt ekstra for sine kollegaer. Kan det lykkes projektledelsen at 

fastholde positivitet omkring de kritiske psykologiske tilstand og ”Power of Choice”, tyder 

det på, at man kan eliminere passivitet, som Zachosova et el. beskriver som risiko i 

virtuelle teams [6]. 

Noget af det der kan tale imod fastholdelse af motivationen ved projektdeltagerne er, at tre 

af deltagerne nævner, at de ikke føler at projektet/LEO Pharma giver den nødvendige 

anerkendelse. Den form for belønning, som finder sted, kan være chokolade, god vin eller 

champagne, hvilket Rossella Di Donna nævner som værende motiverende for hende. 

Ingen af de øvrige projektdeltagere nævner dette i de afholdte interviews. Det kan være 
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fordi, de, ifølge forventningsteorien, ikke oplever tilfredsstillende valens ved chokolade og 

vin [9]. Grunden kan være, fordi de søger en anden form for belønning som eksempelvis 

taknemmelighed for veludført arbejde, tilegnelse af nye kompetencer, eller ros og 

opmuntring fra sine nærmeste kollegaer [9] . Maria Njor var den eneste som udtrykte stor 

tilfredshed med udbyttet i at udføre arbejdet. Hun lagde vægt på, at hun har fået 

muligheden for at arbejde med et nyt felt, som længe har interesseret hende.  

Projektdeltagerne blev alle spurgt, hvad der motiverer dem ved deltagelse i projektet, og 

de nævnte ting, som er direkte relateret til projektarbejdet (supply planning, 

tværorganisatorisk samarbejde, projektarbejde, problemløsning og deadlines). Det må 

vurderes at være en fordel for projektet at alle projektdeltagere netop motiveres af emner 

ved selve projektarbejdets. 

Via pulsmåling 4 – support og feedback ses en tendens på de sidste tre målinger til at flere 

svarer i kategori 3 (middel) i stedet for 4 (bedre end middel). Dette kan meget vel høre 

sammen med hjemsendelsen og måske særligt, da anden store milepæl nærmede sig 1. 

marts 2021. Pulsmålingen viser dog generel høj tilfredshed med den support og feedback, 

som medarbejderne modtager fra projektledelsen. Det er vigtigt at opretholde denne 

fornemmelse ved deltagerne, og der kan i forlængelse heraf arbejdes yderligere med at 

finde, hvilke ting projektdeltagerne har brug for som anerkendelse. Som sagt tyder 

udtalelserne på, at medarbejderne særligt søger indre belønninger [9]. 

7.5 Ledelsesstil 
Både projektdeltagere og projektleder beskrev ved de afholdte interviews, at der i høj grad 

er lagt selvbestemmelse og -kontrol ud til projektdeltagerne, hvilket viser en meget 

delegerende tilgang til ledelsesstilen. Dette kan være fordelagtigt, når projektdeltagerne 

besidder både kompetence og villighed til at udføre arbejdet [10]. I Distribution Transfer-

teamet virker den delegerende tilgang som værende passende, da medarbejderne er 

meget erfarne, ansvarsbevidste og har gode interne sociale relationer. Til kommende 

virtuelle projekter bør denne tilgang dog overvejes i forbindelse med opstart af projektet, 

da det er yderst vigtigt at projektlederen er opmærksom på opgaveallokering, opfølgning, 

hjælp til konflikthåndtering og andre udfordringer, som kan dukke op i det virtuelle miljø 

[22].  
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I en analyse af projektlederens position i forhold til teamet, må det vurderes, at forholdet 

mellem leder og medarbejdet er godt. Fra observationsstudierne fornemmes gensidig 

respekt, da projektdeltagerne har haft mod og vilje til at tale direkte til projektlederen 

omkring frustrationer og udfordringer. Dette må tolkes som værende tegn på en tillidsfuld 

relation. Opgaverne i projektet, særligt i eksekveringsfasen, er meget strukturerede. 

Projektdeltagerne har prøvet lignende projekter tidligere og ved, inden for hvilke rammer 

arbejdet skal udføres. Projektlederen har ingen magt i forhold til ansættelsesforhold og 

løn, men Nicolai Reimann besidder derimod magt i form af at det er ham, der delegerer og 

strukturer arbejdet i teamet. 

 

Figur 19 Fiedlers situationsbetingede ledelsesteori [10]. Situationen i Distribution Transfer-teamet er markeret med grønt. 

Ifølge Fiedlers situationsbetingende ledelsesteori leder dette til at projektlederen kan bero 

sig hovedsageligt til en opgaveorienteret tilgang [10]. I forhold til hvad der blev fortalt i 

interview og fundet ved observationsstudierne, virker dette som værende den valgte 

tilgang, idet Nicolai Reimann for eksempel nævnte, at der er, er meget fokus på opgaverne 

og måske ikke nok fokus på småsnak og relationer på møderne. Der er dog studier, der 

viser, at det er nødvendigt med en mere relationsorienteret ledelsesstil i virtuelle projekter 

[22]. Samtidig viser andre studier, at der kan være behov for, at der fokuseres mere på 

processen frem for produktet, så der hele tiden er øje for progressionen i opgaverne samt 

medarbejdernes drive og motivation [23]. Nicolai Reimann nævnte flere gange i løbet af 

interviewet, at han har en rolle i forhold til at opfordre til mere småsnak og 

relationsopbygning, og at han har forsøgt at etablere online kaffemøder, som der dog ikke 

var meget stemning for. Han beskrev også, at han vil føle det som en stor udfordring at 

skulle starte et projekt op med udelukkende virtuelt samarbejde, eller hvis en ny person 
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skal integreres i projektteamet. Dette vidner om, at Nicolai Reimann er opmærksom på 

den store rolle, han kan spille for at et virtuelt team bliver effektivt, men det virker samtidig 

også som om, at han mangler nogle redskaber til at opnå dette.  

7.6 Arbejdsopgaver og læring 
En risikofaktor ved arbejde i virtuelle teams kan, ifølge Zachosova, være manglende 

kvalifikationer [6]. Dette kan være i forhold til det enkelte individ, som muligvis ikke har 

kompetencerne til at udføre de enkelte opgaver uden sparring og hjælp fra øvrige 

kollegaer. Ligeledes kan det være en risiko i forhold til, at tilegnet viden af den enkelt ikke 

deles til de øvrige projektdeltagere og ej heller til organisationen [23]. Via de afholdte 

interviews blev det beskrevet, at især Trine Olsen har været en stor kapacitet for projektet, 

idet hun har deltaget i lignende projekter tidligere og derved har stor viden om opgaverne. 

Trine Olsen kan derfor besidde en stor mængde tavs viden, som hun ikke bevidst lægger 

mærke til i det daglige [11]. I forbindelse med at Trine Olsen skulle forlade sin stilling i 

projektteamet, blev hun bedt om at videreformidle noget af denne viden. En sådan øvelse 

kan være udfordrende, hvis det skal gøres over kort tid, og man derfor glemmer emner, 

som man ikke normalt tænker over. Der blev gjort et forsøg på at Trine Olsens viden skulle 

eksternaliseres og derved blive til eksplicit viden for de øvrige medarbejdere [11]. Hvis 

dele af den tidligere tillærte viden er gået tabt, kan dette ikke senere benyttes i lignende 

situationer, og derved er den organisatoriske læring ikke lykkedes [23].  

I de afholdte interviews lagde alle projektdeltagerne stor vægt på den øgede fleksibilitet 

ved at arbejde hjemme. Ved hjemmearbejde er det nemmere for dem at få det hele til at 

hænge sammen privat, og de ønsker alle sammen at forsætte med hjemmearbejde også 

efter COVID-19-restriktionerne ophæves. Det tyder altså på, at medarbejderne ikke føler 

at time management er et problem for dem og generelt må fleksibiliteten opfattes som en 

fordel i denne sammenhæng [15]. Dog er der sket det, at da Trine Olsen stoppede i januar 

2021, blev hendes opgaver fordelt ud på Mette Møller Hansen og Rossella Di Donna. 

Dette gjorde, at de hver især har fået mere arbejde, men de beskriver ikke, at der er taget 

yderligere tiltag for at klarlægge disse ansvarsområder på et mere detaljeret 

opgaveniveau. Dette hverken før eller efter den øgede grad af virtualitet i projektet. Ifølge 

pulsmåling 5 – arbejdsmængde ses et generelt varieret billede, hvor særligt uge 6 og 8 ser 

ud til at være med stort pres på enkelte medarbejdere. Idet pulsmålingerne er udført 
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anonymt, er det selvfølgelig ikke muligt at vide, om det er den samme person, som altid 

svarer 1 eller 2, og om det tilsvarende er den samme person, som oftest svarer 5. Er dette 

tilfældet, kan det tyde på at opgavefordelingen ikke er jævn, og måske er der nogle 

opgaver, som skal omfordeles i teamet. 

Når det så er sagt, så er der altid en risiko for stress i projektarbejde som dette, da der pr. 

definition arbejdes efter deadlines [15]. Derfor er medarbejdernes stressudløsere jævnfør 

Andersen analyseret nedenfor [16]. Udsagnene er udtræk fra svarene ved de afholdte 

interviews: 

Tabel 7 Analyse af projektdeltagernes stressudløsere [16]. Udsagn er udtræk fra afholdte interviews 

 Mette Møller Hansen Rossella Di Donna Maria Njor 

Arbejdsbyrde Beskriver at Trines opgaver 

er blevet fordelt på Rossella 

og hende, hvilket har givet 

øget arbejdspres. 

Rossella synes det er sjovt at 

have meget at lave og at 

arbejde efter deadlines. Det er 

netop dette som motiverer 

hende. 

Arbejdsopgaverne 

koordineres i Continued 

Supply-teamet hver 

morgen. 

Kontrol Har meget kontrol, og føler 

sig nogle gange alene 

Har meget kontrol og finder 

dette sjovt 

Tæt koordinering med 

Continued Supply-

teamet, hvor meget 

kontrol stadig ligger ved 

Cathie Crosby Hansen. 

Belønning Føler, der mangler lidt 

forståelse for, hvad hun 

sidder med, og hvor meget 

hun yder. 

Er meget tilfreds med at hun 

bliver husket, trods hun sidder i 

Italien 

Beskriver at Cathie 

Crosby Hansen er rigtig 

god til at fortælle, 

hvordan man klarer sig. 

Fællesskab Har det godt sammen med 

de øvrige kollegaer, men 

føler nogle gange at 

teamspirit daler, når det ikke 

er muligt at se de andre 

Beskriver at hun føler sig som 

en del af teamet, men savner 

det at møde de andre og at 

kunne give et kram 

Har morgenmøder med 

de to tætteste 

kollegaer hver morgen, 

hvor der bliver talt om 

mange ting,  

Retfærdighed Ingen info Ingen info Ingen info 

Værdier Ingen info Ingen info Ingen info 

 

Fra analysen i tabel 7 ses at Maria Njor virker til at være godt stillet i forhold til 

stressudløserne. Der er tæt koordinering og sparring med projektlederen, og hun virker 
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generelt meget positiv over sit arbejde og sin rolle i projektet. Rossella Di Donna virker 

også meget positiv ved projektet. I interviewet fortalte hun engageret om sit arbejde, og 

hvordan hun synes det er spændende og sjovt at arbejde i projektet. På resultatet af 

analysen af Mette Møller Hansens situation ser det dog lidt anderledes ud. Hun savner 

generelt sine kollegaer og det tættet bånd på kontoret og samtidig fortalte hun, at hun ikke 

følte anerkendelse og forståelse for sit arbejde fra projektledelsen. Det er umuligt at 

konkludere ud fra et enkelt interview, hvordan Mette Møller Hansen i virkeligheden har det 

i forhold til stress. Det må også forventes at hun befinder sig et sted på den omvendte U-

kurve, som ses i figur 15. Er den mængde stress hun arbejder under på nuværende 

tidspunkt fordrende for hendes output eller begynder der er være negativ påvirkning af 

situationen [15]? For yderligere at undersøge dette, bør der afholdes yderligere samtaler 

med Mette Møller Hansen, og generelt i kommende projekter bør man altid have fokus på 

stress og håndtering af dette. Dette gælder særligt i forbindelse med virtuelle teams, da 

det ikke er muligt at se hinanden og derved aflæse kropssprog og attitude. 

7.7 Udnyttelse af teknologien 
Ved de første observationsstudier blev tavlemøderne afholdt med video af den fysiske 

tavle på kontoret. Dette fungerede ikke efter hensigten, og der blev flere gange spurgt til, 

hvem der var ansvarlig på de forskellige opgaver og lignende. Derfor valgte Distribution 

Transfer-teamet at oprettet en elektronisk tavle via Microsoft Teams. Herefter blev der 

observeret mere interaktion ved tavlemøderne, og ingen var i tvivl om opgaven og den 

ansvarlige. Som Chinowsky et al. har beskrevet, kan teknologien dog ikke alene sikre 

succes i projektet [21]. Dette understøttes af de ovenstående analyser, som har vist en 

række opmærksomhedspunkter i forbindelse med projektledelse i virtuelle teams. Som 

konsekvens af at første tavlemøder ikke fungerede optimalt, kunne misforståelser eller 

opgaver, som ikke blev udført, meget vel have været udfaldet, hvis ikke der var blevet 

taget aktion og oprettet den elektroniske tavle.  

Ved fremtidige projekter i virtuelle miljøer bør man allerede fra projektets start tage stilling 

til, hvilke værktøjer, som ønskes brugt af teamet. Studier viser, at langt de fleste 

medarbejdere foretrækker simple teknologiske systemer som eksempelvis en e-mail med 

filer vedhæftet [17]. Dette kan dog være en udfordring i forbindelse med et virtuelt team, 

da det er nødvendigt at undgå det, der af Romano et al. kaldes ”Black Box”. For at undgå 
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dette skal alle teamets medarbejde ikke blot vide, hvornår en opgave er løst men også, 

hvordan opgaven løses [23]. Dette er særlig vigtigt, når der er behov for koordinering og 

samarbejde i teamet, og det er samtidig vigtigt, at information, filer og andet er gemt et 

sted, hvor alle kan tilgå disse [17].  

Som tidligere beskrevet er projektlederens rolle mere kompliceret i det virtuelle miljø, da 

der blandt andet skal lægges stor vægt på planlægning og konflikthåndtering [22]. 

Samtidig er projektlederens rolle yderligere kompliceret, idet han/hun skal forestå 

introduktion og træning til de teknologiske hjælpemidler. Det er nødvendigt at gøre sig 

klart, at de teknologiske kompetencerne kan variere meget fra person til person, og det er 

derfor nødvendigt med en skræddersyet tilgang til dette [21]. 

LEO Pharma benytter sig af Microsoft Teams som samlet platform, og denne platform kan 

fungere som kommunikationssystemet til de virtuelle teams. Da Romano et al. skrev 

artiklen i 2002, blev Microsoft Projekts kategoriseret som værende et koordinerende 

system [23]. Med integrationen af Microsoft Teams vurderes platformen dog at være et 

samordnende system i dag, da det er muligt at kommunikere, arbejde synkront i delte 

dokumenter og holde videokonferencer. 

7.8 Perspektiver på projektledelse i virtuelle teams 
Som tidligere nævnt er der ifølge Andersen en tendens til, at rekrutteringen i de virtuelle 

teams kan være præget af taskperspektivet, hvor medarbejdere bliver udvalgt 

udelukkende ud fra de faglige kompetencer og mindre ud fra sociale og telekommunikative 

kompetencer [14]. Dette er ikke som sådan et tema i forbindelse med Distribution 

Transfer-teamet, men på andre punkter kan det være interessant at evaluere 

projektledelsen i forhold til perspektiver indenfor projektledelse. I forhold til 

taskperspektivet vil planer og mål oftest planlægges fra opstarten af projektet, hvorimod 

planer og milepæle er mere dynamiske i det organisatoriske perspektiv [15]. Condor-

projektet må vurderes at være præget af taskperspektivet når der kigges på 

planlægningen. Dette fordi projektet fra starten har haft meget klart og fast definerede 

deadlines, som meget nødigt kan ændres. Ændring af planerne vil kræve omfattende 

koordinering mellem LEO Pharma, Cheplapharm og øvrige stakeholders i projektet, og 

derfor må det antages, at der desuden er fokus på at skærme projektet for risici fra 

omverdenen på bedst mulig vis. 
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Samtidig benytter Distribution Transfer-teamet sig meget af en delegerende ledelsesstil, 

hvilket lægger sig op ad the organisatoriske og løst koblede perspektiv, hvor den enkelte 

medarbejder tildeles stort ansvar [15, 32]. Ifølge det løst koblede perspektiv kan der også 

være forskellige vinkler på medarbejdernes opfattelse af succes i projektet [32]. Idet 

analysen har fundet, at anerkendelsen for medarbejderne bør tage en anden form end 

chokolade og vin som i dag, bør det løst koblede perspektiv tages op til overvejelse. 

Projektledelsen må overveje, hvorvidt det er muligt at anerkende projektdeltagerne på 

anden vis og derved opfylde deres behov for indre belønning. 

Ud fra analysen af perspektiverne i projektet vurderes det, at der både er elementer fra 

taskperspektivet og det organisatoriske/løst koblede perspektiv. Dette kan være en 

udfordring, og særligt hvis projektet ikke lykkes som forventet, da man ifølge 

taskperspektivet oftest ser mislykket udførelse af projektet som konsekvens af dårlig 

styring og manglende planlægning [33]. Dette kan særligt blive en udfordring, hvis den 

øverste projektledelse lægger stor vægt på principperne fra taskperspektivet, og derved 

har mindre forståelse for en mere løst koblet tilgang til projektledelsen. Som projektleder er 

det altså nødvendigt at gøre sig klart, hvilke perspektiver, der lægges vægt på fra 

ledelsens side, og hvilke perspektiver man selv lægger vægt på. 
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8. IMPLEMENTERING 

8.1 Rekruttering 
Rekruttering er ikke relevant i forhold til Distribution Transfer-teamet, da dette team 

allerede er organiseret. Det kan dog være af god værdi til kommende virtuelle projekter at 

det følgende overvejes: 

Det er fundet, at teamdynamikken i virtuelle teams er vigtigt, præcist som den er i 

almindelige fysiske teams. Da der dog kan være en tendens til at rekrutteringen tager 

størst udgangspunkt i de specifikke opgaver, er det derfor nødvendigt at være 

opmærksom på dette [14]. Når man sætter sit virtuelle projektteam, er det nødvendigt ikke 

kun at fokusere på faglige kompetencer, men derimod også på de mere bløde værdier 

som kognitive egenskaber, integritet, følelsesmæssig stabilitet og et behageligt væsen. 

Ligeledes er det vigtigt, at projektdeltagere i virtuelle teams har kendskab til samarbejde 

via teknologiske hjælpemidler [19]. Flere virksomheder benytter sig i dag af 

personlighedsanalyser, og disse kan med fordel benyttes, så der sikres et team med de 

rette faglige og sociale kompetencer. 

8.2 Kommunikation 
Via analysen ovenfor er det blandt andet fundet, at medarbejderne i Distribution Transfer-

teamet oplever manglende social kontakt, mindre teamspirit, sværere tillidsopbygningen 

og koordinering med eksterne partnere samt mulige udfordringer med vidensdeling og 

læring. Anses disse udfordringer i forhold til sammenhænge beskrevet af Lin et al., ligger 

kommunikationen som fundament for forbedring af alle disse udfordringer [18]. 

 

Figur 20 Sammenhænge mellem kritiske faktorer i effektive teams [18]. Forbedringspotentialer er indsat i figuren 

Som vist på figur 20 rummer teorien de fleste elementer fundet i analysen. Ifølge denne 

teori bør der sættes fokus på kommunikationen i forhold til forbedring af præstationen og 

tilfredsheden i projektteamet, og derved også behandle de parametre som teamet finder 
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udfordrende. Til facilitering af bedre kommunikation i det virtuelle team er det altafgørende 

at de teknologiske hjælpemidler benyttes [19]. 

Kommunikation i teamet bør foregå i et system som falder under definitionen samordnet 

[23]. På LEO Pharma benyttes Microsoft Teams som fælles platform for blandt andet chat, 

fildeling, wikisider og whiteboard. I dette system kan der laves kanaler til forskellige emner 

samtidig med, at der kan være en fælles tråd med kommunikation af mere social karakter. 

Dette bør tage over i forhold til personlige chats, som projektdeltagerne fortæller, at de 

benytter sig af i dag. De personlige chats bør erstattes, da den organisatoriske læring er 

vigtig og ikke faciliteres, når kun enkelte personer har adgang til viden [23]. Det er 

særdeles vigtigt, at projektlederen er frontløber på kommunikationen i de elektroniske 

systemer, da projektdeltagerne med stor sandsynlighed ikke vil tage nye 

kommunikationskanaler i brug med mindre, at også projektlederen gør det [22].  

Næsten alle studier på område viser, at der skal være fysiske opstartsmøder ved 

etablering af et nyt virtuelt team [19]. Dette er dog ikke altid muligt, og det er derfor utrolig 

vigtigt, at der holdes tilsvarende virtuelle opstartsmøder, hvor planlægning, 

relationsopbygning og tillid opbygges [22]. 

For at sikre at der dannes gode sociale relationer og tillid blandt projektdeltagerne og 

eventuelle eksterne partnere, er det nødvendigt at opsætte en række regler for 

kommunikation. Disse regler kan defineres af teamet, ved et opstartsmøde i starten af 

projektet [22]. Sådanne spilleregler kunne være følgende: 

• Roller og ansvar tydeliggøres, så det er muligt for alle at opfylde hinandens 

forventninger, og derved danne tillid 

• Ved online møder tændes kameraet, så alle kan se hinanden 

• Hver dag skal der deles ikke-arbejdsrelaterede emner i den sociale tråd 

• Faste regler for håndtering af misforståelser og konflikt i teamet 

• Teamet anerkender hinanden og deler succeshistorier 

• Samtaler af arbejdsmæssig karakter foregår i åbne kanaler, hvor alle har mulighed 

for at følge med og komme med kommentarer 

• Alle dokumenter og e-mails med informationer gemmes på fællesdrev, hvor alle har 

adgang 
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• Projekthåndteringsværktøj bruges til visuel styring af fremdrift og afhængigheder af 

de forskellige opgaver 

Når effektiv kommunikation i det virtuelle miljø er etableret, kan der arbejdes yderligere 

med relationsopbygning og samhørighed. Dette kan gøres ved afholdelse af virtuelle 

sociale sammenkomster, som eksempel vis fredagsbar, brætspil eller lignende. Det kan 

desuden være nyttigt at lave en øvelse i starten af møderne, hvor alle deltagere skal 

tænde sit kamera og vise de øvrige deltagere interessante og personlige genstande [18, 

24]. 

8.3 Ledelsesstil 
Det bør anerkendes, at projektledelse i virtuelle teams er mere kompleks og krævende 

end projektledelse i traditionelle teams. Dette særligt fordi det kræver mere fokus på 

kommunikation og relationsopbygning i teamet [17]. Projektlederen skal skabe rammerne 

for den sociale interaktion, samtidig med at han/hun skal sikre, at alle projektdeltagere er 

tilstrækkelig velkendte med de anvendte systemer til brug i projektet. Samtidig skal 

projektlederen forestå planlægning, teambuilding og retningslinjer for arbejdet for at sikre, 

at der altid er klarhed og forståelse for retningen og progressionen i projektet [17, 22]. 

Projektlederen skal være tilgængelig for projektdeltagerne, da dette er vigtigt for tilliden og 

for medarbejdernes følelse af samhørighed med projektlederen [25, 26]. Et godt råd til 

projektlederen er at lade projektdeltagerne vide, at man har modtaget opkaldet eller 

meddelelsen samt fortælle, hvornår medarbejdere kan forvente et svar retur [25].  
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9. KONTROL 
For styring og kontrol af processen i projektteamet anbefales det at benyttes sig af et 

online projektstyringsværktøj. Dette kan for eksempel være Microsoft Projects i LEO 

Pharma, som kan integreres i Microsoft Teams, så alle nødvendige informationer findes på 

samme sted. 

Distribution Transfer-teamet benytter sig allerede i dag af Microsoft Planner, men det 

anbefales at skifte til Projects, da det således er muligt at definere afhængigheder samt 

progression i opgaverne. Det er som tidligere beskrevet vigtigt, at projektlederen er 

opmærksom på processen, så der ikke opstår ”Black Box”-effekt i teamet. Hvis der opstår 

”Black Box”-effekt, bliver udfordringer og misforståelser først synlige, når opgaverne 

afleveres, og det kan så være for sent at reagere [23]. 

Ved brug af åbne kommunikationskanaler, som beskrevet ovenfor, er det endvidere muligt 

for projektlederen at se og deltage i faglige diskussioner. Samtidig sikrer de åbne 

kommunikationskanaler lagring og etablering af organisatorisk læring til senere brug. 

De anvendte pulsmålinger fungerer godt i teamet, og har været af stor hjælp til denne 

opgave. Teamet afholder i forbindelse med hver pulsmåling et teammøde, hvor 

resultaterne gennemgås. Det anbefales at fortsætte med dette og være særligt 

opmærksom på arbejdsmængden ved de enkelte medarbejdere. Det bør undersøges, om 

enkelte personer er overbebyrdede i forhold til andre. Dette netop for forebyggelse af 

stresssygdom ved projektdeltagerne. 
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10. KONKLUSION 
Opgavens formål var at udarbejde forslag til ledelse og styring i virtuelle projektteams med 

Condor-projektets Distribution Transfer-team som inspirationskilde. 

Det er fundet, at de sociale relationer i virtuelle teams er yderst vigtige for præstation og 

tilfredsstillelse i projektteamet [18]. Det kan derfor konkluderes, at der ved kommende 

virtuelle teams bør være fokus på teamdynamikken ved rekruttering af medarbejdere, 

præcis som ved almindelige fysiske teams. Det kan desuden konkluderes, at alle de 

adspurgte savner den fysiske og sociale tilstedeværelse fra sine kollegaer. Derfor 

anbefales det, at der etableres sociale rum i det virtuelle miljø, hvor social interaktion kan 

faciliteres. 

Ligeledes skal der være fokus på tilliden internt i teamet og med projektets øvrige 

interessenter. Dette gøres ved klare aftaler for levering, så det er nemt for medarbejderne 

at leve op til de andres forventninger. Ligeledes har de sociale relationer stor betydning for 

netop tilliden i teamet, hvilket styrker nødvendigheden af de sociale rum. 

Koordinering i det virtuelle projektteam er fundet at kunne have positiv indvirkning på 

relationerne og samarbejdet mellem medarbejderne, og kan derfor med fordel benyttes. 

Dog skal man være opmærksom på, at fordelene ved koordineringsbehovet i teamet kan 

blive til ulemper, hvis behandlingstider og processer bliver unødigt komplicerede.  

Det helt centrale emne for forbedring af effektiviteten i det virtuelle team er 

kommunikationen. Ifølge Lin et al. starter kommunikationen den sekventielle kaskade af 

effekter i det virtuelle samarbejde, som til sidst udmunder i gode præstationer i teamet og 

en følelse af tilfredsstillelse hos projektdeltagerne [18]. For at sikre god og effektiv 

kommunikation i teamet er det nødvendigt at fastsætte en række spilleregler for den 

virtuelle kommunikation. Sådanne spilleregler bør blandet andet indeholde forventninger til 

graden af rig information, social interaktion i teamet, konflikthåndtering samt planlægning 

og allokering af opgaver. 

For fastholdelse af medarbejdernes motivation og engagement er det nødvendigt at tage 

stilling til de kritiske psykologiske tilstande, jævnfør Hackman og Oldham, samt Eskerod 

og Jepsens teori omkring ”Power of Choice” [9, 13]. Det betyder, at man bør sikre sig, at 

projektdeltagerne ser tydelig mening med arbejdet samt klart kan se resultatet heraf. 
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Samtidig er det vigtigt at sikre, at de positive personlige konsekvenser for udførelse af 

opgaven overstiger de negative konsekvenser. I opgavens konkrete case relaterer disse 

parametre sig meget til de gode sociale bånd i teamet, da alle projektdeltagere er meget 

ansvarsbevidste overfor hinanden, og tydeligt kan se de interne afhængigheder. Det viser 

sig dog også, at anerkendelsen fra projektledelsen savnes, og det kan derfor være 

nødvendigt at identificere, hvilken form for anerkendelse den enkelte drives af. 

Undersøgelsen at det kan gavne projektteamet, hvis der benyttes en relationsorienteret 

tilgang til ledelsesstilen, og dette betyder desuden, at projektlederen skal gå forrest i 

forhold til dannelse af de sociale rum i det virtuelle miljø [22]. 

Det er fundet, at der i forbindelse med virtuelt arbejdet, er øget fleksibilitet for den enkelte 

medarbejdet. Denne personlige frihed og fleksibilitet har vist sig, i de fleste tilfælde, at 

være en fordel for projektet. Dog skal man være opmærksom på projektdeltagernes 

stressudløsere, da det ikke er muligt at aflæse kropssprog og attitude i det virtuelle miljø.  

Sidst men ikke mindst er det fundet, at det er vigtigt for de virtuelle teams at udnytte de 

teknologiske hjælpemidler, men hjælpemidlerne kan ikke i sig selv sikre succes i projektet. 

Derimod må det forventes, at manglende brug af de teknologiske systemer kan føre til, at 

projektet ikke lykkes. 

For at forbedre de fundne elementer til projektledelse i virtuelle miljøer er der fremsat en 

række løsningsforslag. Der er særligt lagt vægt på brug af kollaborative systemer, så 

kommunikation, vidensdeling og læring faciliteres. Der bør opfordres til social interaktion 

på de virtuelle platforme, så relationer opbygges, og samhørighed opstår i teamet. 

Ligeledes bør den faglige kommunikation foregå i åbne samtaler, så alle har mulighed for 

at følge med og give inputs.  

Alle de ovenstående emner skal overvejes ved opstarten af et virtuelt projekt. Der stilles 

generelt højere krav til den online projektledelse, hvor projektlederen i høj grad skal stå for 

facilitering af sociale relationer, planlægning af opgaverne, konflikthåndtering og træning. 

Ligeledes er det vigtigt at projektlederen er tilgængelig for projektdeltagerne, for på den 

måde igen at skabe tillid og samhørighed i teamet. 
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11. PERSPEKTIVERING 
I denne opgave har jeg forsøgt at fremsætte en række løsningsforslag til implementering 

af effektiv projektledelse og projektstyring i virtuelle teams. Opgaven har taget 

udgangspunkt i et enkelt projektteam, hvor kun fire deltagere og projektlederen er blevet 

interviewet. Dette gør, at generaliseringen til andre virtuelle teams er lavet på spinkelt 

grundlag, som dog er forsøgt korrigeret ved inddragelse af litteratur på området. Derfor bør 

det fremsatte forslag benyttes som vejledning og ikke en decideret køreplan ved fremtidige 

projekter. 

Validiteten af opgavens indhold kunne have været understøttet ved inddragelse af vikler 

fra andre virtuelle projekter. Det har dog imidlertid ikke været muligt at skabe de 

nødvendige kontakter til projektteams, som arbejder under lignende forhold. 

Opgaven har dog givet stor indsigt i forskellige aspekter af projektledelse i de virtuelle 

miljøer. Indsigt som jeg vil kunne drage nytte af i mit daglige arbejde, hvor jeg arbejder 

med at lede forskellige større og mindre projekter med både virtuelle og fysiske teams.  
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