
UPPSALA UNIVERSITET 
Företagsekonomiska institutionen 
Kandidatuppsats VT13, 15 hp 
Inlämningsdatum: 2013-06-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generation Z i globala virtuella team 
Nationella kulturskillnaders förändrade roll 

 

 

 

 

 

 

 
 
Författare: 
Elinor Edberg  
Petra Nilsson 

 
Handledare: 
Lena Zander   



 
 
2"

 

 

 

 

 

 

Eighteen-year-olds in Paris have more in common with 18-year-olds in New York 

than with their own parents. 
  - William H. Roedy, tidigare ordförande och VD för MTV Networks International, (WSJ, 1992) 

 
 

 
 



 
 
3"

Sammanfattning 

I den här uppsatsen förses läsaren med en uppfattning om vilken roll nationella kulturskillnader 

spelar i globala virtuella team bestående av Generation Z. Vi fokuserar på dimensionen 

individualism-kollektivism, och gruppdynamik i globala virtuella team ur följande perspektiv; 

förtroende, ömsesidigt beroende, kommunikation, samt relations- och uppgiftsrelaterade 

konflikter. Utifrån vår litteraturgenomgång formulerar vi två hypoteser; 1) att nationella kulturer 

håller på att förändras, och 2) att nationella kulturskillnader inte upplevs existera längre, vilka vi 

undersöker genom en kvantitativ enkät som skickats ut till studenter från hela världen. 

Vårt resultat visar på att skillnader i nationell kultur har minskat inom vissa områden, 

som kommunikation och konflikthantering, medan de fortfarande är närvarande när det kommer 

till förtroende och ömsesidigt beroende. Dessutom upplevs kulturskillnader fortfarande existera, 

även om det är svårt att peka på hur dessa skillnader uttrycker sig.  

 

Nyckelord: Nationella kulturskillnader, globala virtuella team, Generation Z, individualism-

kollektivism, gruppdynamik 
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1. Inledning 

 

1.1 Generation Z 

Många forskare menar att globaliseringen tog fart först under början på 1990-talet, mestadels 

tack vare den ökade tekniska utveckling som skett under de senaste årtiondena (Steger, 2010). På 

det kulturella området hänvisar globaliseringen till de förändringar som sker i de globala 

kulturella industrierna (Lie, 2003). Enligt Lie (2003) är kulturell globalisering ett allomfattande 

begrepp, och han menar att det därmed blir ett mycket komplext fenomen; vi människor har en 

känsla av att det händer, men känner också att det är konstgjort och känslomässigt. Lie (2003) 

säger att det kulturella tillståndet i världen kan tolkas vara kopplat till flödet av information och 

kunskap, vilket är ett kulturellt flöde i sig. Han säger att förutom turismen och migrationen består 

det kulturella flödet till stor del av medierad kommunikation. 

Genom informations- och kommunikationsteknologier, IKT, cirkulerar information mer 

fritt över världen än någonsin tidigare (Steger, 2010). Internet har haft en central roll i 

globaliseringens framfart genom att koppla samman individer från hela världen. Steger (2010) 

beskriver hur den kulturella globaliseringen har utvidgat människors medvetande, och att den 

tidigare nationella gemenskapen har kompletterats med en “global föreställningsförmåga”. 

Denna globala föreställningsförmåga, som innebär att en individ kan förstå och sätta sig in i 

andra människors kulturer, uppkom främst i samband med de globala mediernas uppkomst. 

Genom att sprida liknande TV-program och annonser runt om i världen, formar de globala 

medierna människors identitet och önskningar.  

Leung, Bhagat, Buchan, Erez & Gibson (2005) är inne på samma spår då de menar att 

kulturella förändringar sker i olika delar av världen. Detta är ett resultat av globaliseringen, som 

ökat flödet av information, teknologi, människor och pengar över landsgränser. Leung et al. 

(2005) talar om ”kulturell konvergens”, att kulturer blir mer lika, och det globala flödet av, 

främst västerländsk och amerikansk, populärkultur som bidrar till globala konsumtionsmönster 

och fritidsaktiviteter. De ser även tecken på kulturell konvergens i den ökade internationella 

handeln, informations- och kommunikationsteknologin, och i nationella kulturella förändringar. 

Nationell kultur kan förändras och bli mer global på två sätt. Först “assimilering”, då varje 

nationell kultur förlorar några av dess utmärkande egenskaper, eller genom “integrering”, då 

varje nationell kultur lägger till egenskaper från andra kulturer till sin egen kultur. Leung et al. 



 
 
6"

(2005) säger dock att den kulturella konvergensen kan vara ytlig, och ha väldigt liten påverkan 

på grundläggande värderingar och normer. Även om det inte finns bevis för att alla nationella 

kulturer är påväg mot att bli en global kultur, är det ändå bevisat att de influerar varandra. 

Enligt Arnett (2002) bidrar globaliseringen till att unga individer idag får “bi-kulturella 

identiteter”. Samtidigt som en individ utvecklar en global identitet, genom att bli medveten om 

och ta till sig praxis, stilar och information från den globala kulturen, har individen fortfarande 

en självidentitet som influeras av den sociala grupp och lokala kultur som han eller hon är en del 

av. Den globala identiteten gör det möjligt för ungdomarna att kommunicera med människor från 

andra nationaliteter, både över internet och i verkliga livet. Arnett (2002) påstår att TVn har varit 

en avgörande bidragande faktor till utvecklingen av en global identitet, då den tillgodoser 

individer med information och nyheter från hela världen. Dock säger han att för en senare 

generation är internet ännu viktigare som medel för kommunikation med människor från andra 

kulturer. Genom att delta i chatt-rum, sociala medier och interaktiva dataspel kan dagens 

ungdomar få direkt tillgång till information från alla delar av världen.  

Assael (1998) talar om att tonåringar i olika länder har liknande värderingar, ett fenomen 

han benämner “den globala tonåringen”. Detta säger han är ett resultat av att individer till stor 

del ser omvärlden genom information från massmedier. När individer i olika länder exponeras 

för samma nyheter, tv-serier, internetportaler och filmer kommer de att utveckla liknande 

uppfattningar om verkligheten. Att internetanvändande, global kommunikation och resande har 

ökat är också bidragande faktorer i den här utvecklingen.  

En nyare definition för de tonåringar som Arnett (2002) och Assael (1998) beskriver är 

Generation Z. Geck (2006) definierar Generation Z som ungdomar födda under eller efter 1990, 

vars födsel korrensponderar med födseln av den grafiska version av internet som vi är vana med 

idag. Geck (2006) skriver att Generation Z är den mest elektroniskt uppkopplade generation 

hittills, och de karaktäriseras för sitt tidiga användande av smartphones, laptops och TV-spel. 

Meningarna går isär angående vilket år Generation Z startade, och vissa hävdar att de första 

medlemmarna föddes så sent som 1995 (McCrindle, 2006) eller till och med 2002 (Matthews, 

2008). Andra håller med Geck (2006), och säger att Generation Z började redan 1991 (Salt, 

smh.com.au, 2008). 
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1.2 Globala virtuella team 

Paul & McDaniel (2004) förklarar att det, i och med den ökade globaliseringen av kommersiell 

verksamhet, inte är ovanligt att internationella organisationer parar ihop människor från olika 

länder i virtuella team. De säger att då interorganisatoriskt samarbete blir allt mer vanligt i 

näringslivet efterfrågas nya organisationsformer och strukturer som möjliggör samarbete över 

landsgränser. Virtuella team kan vara svaret till denna ökade efterfrågan. Chang, Chuang & Chao 

(2007) definierar ett virtuellt team som “en grupp geografiskt spridda och kulturellt olika 

människor, som jobbar tillsammans genom nät av kommunikationsteknologier för att färdigställa 

ett specifikt projekt” (s. 307). Lipnack & Stamps (1997) har en liknande definition då de säger att 

ett virtuellt team arbetar “över rum, tid och organisatoriska gränser genom länkar stärkta av nät 

av kommunikationsteknologier” (s. 7). De säger även att medlemmarna i ett virtuellt team sällan 

träffas i verkliga livet, då de är utspridda över världen. 

Jarvenpaa & Leidner (1999) menar att virtuella team erbjuder flexibilitet, lyhördhet, lägre 

kostnader och förbättrat resursutnyttjande, vilket är nödvändigt för att kunna möta de 

föränderliga krav som ställs i dagens globala affärsmiljö. Wiig-Berg (2012) talar om fördelarna 

med virtuella team, och pekar på att medlemmarna sällan har förutfattade meningar om varandra, 

baserat på bakgrund och utseende, då de oftast inte ser varandra. Denna anonymitet säger hon 

möjliggör att medlemmarna kan vara helt uppriktiga mot varandra. Wiig-Berg (2012) säger även 

att virtuella team erbjuder flexibilitet, då medlemmarna kan delta i skriftliga diskussioner när det 

passar dem bäst, vilket är en fördel när de befinner sig i olika tidszoner. Dock kan denna 

flexibilitet också bli en nackdel, om medlemmarna tar för mycket tid på sig med uppgiften. 

Andra nackdelar med virtuella team säger hon är risken för missförstånd, då kropps- och 

minspråk går förlorade, och så finns även risken för tekniska problem. 

Lee (2012) säger att användandet av multikulturella team har blivit allt vanligare under 

de senaste decennierna. Ett multikulturellt team definierar han som ”en grupp människor från 

olika kulturer, med en gemensam uppgift utfärdad av en organisation eller annan intressent” (s. 

189). Han påpekar att det inte är ovanligt att anställda i dagens internationella organisationer 

behöver samarbeta med anställda från andra kulturer för att nå gemensamma mål. Stahl, Mäkelä, 

Zander & Maznevski (2010) säger att för att kunna möjliggöra en hög prestationsnivå i dessa 

internationella organisationer, måste multinationella team överkomma de barriärer som kulturella 

skillnader för med sig innan arbetets början. De talar om den så kallade ”cultural distance 
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hypothesis”1, som hänvisar till de svårigheter, kostnader och risker som uppkommer när 

multikulturell kontakt mellan individer, grupper eller organisationer ökar. Dock hänvisar de även 

till påståenden om att multinationella team är ”hjärtat av globaliseringen”, då de fungerar som 

trådar som binder länder, kulturer och språk samman. Som exempel pekar de på fall där 

teammedlemmar fått en positiv arbetsupplevelse och därför håller kontakten med de andra 

medlemmarna även efter att teamet upplösts. Denna kontakt säger Stahl et al. (2010) skapar 

horisontella kopplingar mellan organisationsenheter, vilket gynnar organisationen i helhet.  

Enligt Zander, Mockaitis & Butler (2012) för ökningen av multinationella team med sig 

att efterfrågan av personer som har erfarenhet av att tänka globalt ökar. Denna erfarenhet 

benämns ibland ”kulturell intelligens”, vilket Lee (2012) definierar som ”en individs kapacitet att 

fungera effektivt i situationer karaktäriserade av kulturella skillnader” (s. 203). Kulturell 

intelligens innehåller funktioner som att ha kulturell kunskap om värderingar och normer 

(kognitiv kulturell intelligens), att vara medveten om och tänka strategiskt kring kultur 

(metakognitiv kulturell intelligens), att rikta uppmärksamhet och energi mot multikulturellt 

lärande och interaktion (motiverad kulturell intelligens), och att ha lämpligt beteende vid 

interaktion med människor från en annan kultur (beteendemässig kulturell intelligens) (Lee, 

2012). 

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Idag finns det fler globala virtuella team än någonsin tidigare, och antalet ökar ständigt (Meyer, 

forbes.com, 2010). Att användandet av globala virtuella team blir vanligare, för med sig att 

efterfrågan av individer med hög kulturell intelligens ökar. Detta pekar på vikten av att nästa 

generation som kommer ut i arbetslivet kan hantera situationer där de tvingas samarbeta med 

individer från andra kulturer. Generation Z, som har växt upp i en globaliserad värld med ökad 

informations- och kommunikationteknik, globala massmedier, ökad internationell handel, 

internetanvändande och ökad ekonomisk utveckling, har på pappret större chans att förstå andra 

kulturer än vad tidigare generationer har (Arnett, 2002; Assael, 1998; Steger, 2010).  

Den största utmaningen med globala virtuella team har påståtts vara att få människor från 

olika kulturer att jobba tillsammans i harmoni, dela en vision och nå ett gemensamt mål (Vilet, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Cultural distance hypothesis = Ingen svensk motsvarighet till begreppet har hittats, men det går att översätta till ”hypotesen om 
kulturella klyftor”. 
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tlnt.com, 2012). Ifall Generation Z skulle ha lättare att hantera en multikulturell miljö skulle 

dessa utmaningar inte längre vara ett problem. Detta skulle i så fall innebära både lägre kostnader 

och förbättrat resursutnyttjande för internationella organisationer (Jarvenpaa & Leidner, 1999; 

Minton-Eversole, shrm.org, 2012). Organisationerna skulle dessutom slippa de svårigheter och 

barriärer som kulturella skillnader skapar, och därmed ha större potential att hålla en hög 

prestationsnivå redan från början (Stahl et al., 2010). Det skulle även ge organisationerna 

konkurrensfördelar, då globala virtuella team möjliggör lyhördhet för snabba förändringar på en 

konkurrensutsatt marknad (Vilet, tlnt.com, 2012).  

Syftet med vår undersökning är därför att få en uppfattning om vilken roll nationella 

kulturskillnader spelar i globala virtuella team bestående av Generation Z. Denna uppfattning 

kan hjälpa internationella företag att avgöra hur mycket fokus de ska lägga på nationella 

kulturskillnader i globala virtuella team, och på så sätt kan de spara både tid och pengar. Tidigare 

studier, av bland andra Mockaitis, Rose & Zettinig (2012), har visat att kultur spelar roll i 

globala virtuella team bestående av en äldre generation, men tendenser som Stegers 

(2010) ”globala föreställningsförmågor”, Arnetts (2002) ”bi-kulturella identiteter” och Assaels 

(1998) ”globala tonåringar” pekar på att detta kan se annorlunda ut i Generation Z. Vi vill därför 

undersöka; Vilken roll spelar nationella kulturskillnader i globala virtuella team bestående av 

Generation Z? 

 

2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 Nationella kulturskillnader i globala virtuella team 

Lee (2012) skriver att skillnader i mångfald varierar mellan olika teamkonstellationer. 

Bikulturella team, bestående av medlemmar från två olika kulturer, har mindre mångfald än 

multikulturella team bestående av fler än två kulturer. Stahl, Mäkelä, Zander & Maznevski 

(2010) beskriver hur kulturella skillnader hos teammedlemmarna kan vara både ytliga, som 

nationalitet och etnicitet, eller djupa, som värderingar och attityder. Enligt Lee (2012) är de 

ytliga kulturella skillnaderna lätta att sätta fingret på, medan djupa kulturella skillnader är mer 

svårupptäckta. Lee (2012) beskriver vikten av ”norming”2, nämligen att medlemmar i ett team 

utvecklar delade normer (utöver de individuella nationella normerna) för att kunna samarbeta på 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2 Norming = Ingen svensk motsvarighet till begreppet har hittats, men det går att översätta till ”normbildande”. 
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ett effektivt sätt och nå gemensamma mål. Då individer från olika kulturer vanligtvis har olika 

antaganden om och förväntningar på hur människor ska jobba tillsammans i team, är det dock 

extra svårt att utveckla delade normer i multikulturella team. 

Hong (2010) beskriver hur normer påverkar hur individen föredrar att interagera socialt i 

ett team. Det är oftast mest bekvämt för en individ att interagera med teammedlemmar som har 

liknande normer, och detta påverkar även vilka av teammedlemmarna individen fäster sig vid 

och identifierar sig med. Manstead & Hewstone (1995) håller med Hong när de skriver att 

människor med liknande attityder och värderingar är mer benägna att interagera med varandra. 

Detta kan bero på att kulturella skillnader även påverkar vilken typ av relation en individ vill ha 

med sina teammedlemmar. Enligt Lee (2012) leder dessa skillnader till att teammedlemmarna 

har olika syn på hur sociala band ska byggas och underhållas, och att medlemmarna har olika 

förväntningar på relationerna i teamet. 

Lee (2012) beskriver hur medlemmar i ett multikulturellt team har olika viljor att 

acceptera normer relaterade till egenmakt, självförvaltning, delat ledarskap och tidsplanering. 

Det sistnämnda är ett stort problem i globala virtuella team då medlemmarna inte bara är 

utspridda utan även har olika kulturella bakgrunder. Enligt Lee (2012) påverkar kultur vilken 

relation teammedlemmarna har till stress och arbetstempo, vilket kan skapa konflikter i teamet då 

vissa medlemmar kan känna sig mer stressade än andra. 

Sättet att hantera konflikter varierar mellan olika kulturer. Enligt Lee (2012) är det 

vanligt att det uppstår konflikter på grund av de olikheter som finns mellan teammedlemmarna. 

Kulturella skillnader ökar inte bara sannolikheten att konflikter uppstår, utan hindrar även 

teamets förmåga att lösa dessa konflikter genom öppna diskussioner. Lee (2012) beskriver även 

hur det i multikulturella team tenderar att utvecklas starka motsättningar mellan olika kulturella 

grupper. Detta är extra vanligt i globala virtuella team, då medlemmarna är utspridda över 

jordklotet. Enligt honom härstammar svårigheterna att leda ett multikulturellt team sällan från 

kulturella skillnader i sig, utan snarare från hur teamet är uppdelat i kulturella undergrupper vars 

motsättningar påverkar teamets sammanhållning och effektivitet. 

Hur effektiviteten hos kommunikationen mellan teammedlemmarna påverkas av 

kulturella skillnader har dock debatterats. Lee (2012) säger att sättet som individer väljer att 

kommunicera på varierar mellan kulturer, och att vissa individer har större vilja att uttrycka sina 

åsikter och delta i en diskussion än andra. Detta hindrar utnyttjandet av teamets fulla kompetens. 
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Dock har Stahl et al. (2010) kommit fram till att kommunikationen mellan medlemmar i 

multikulturella team är mindre effektiv än i monokulturella team när ytliga kulturella skillnader 

mäts, men mer effektiv än i monokulturella team när djupa kulturella skillnader mäts. Det 

betyder att skillnader i värderingar och attityder kan ha en positiv inverkan på kommunikation i 

teamen. Stahl et al. (2010) förklarar detta genom att hänvisa till Daft & Lengel (1984, 1986), 

som menar att djupa aspekter av kultur inte behöver vara ett problem utan kan vara nyckeln till 

ny information och kunskap inom ett team. De säger att om teammedlemmarna reflekterar över 

olikheter i värderingar, attityder och kunskap kan de se saker i nya perspektiv och därmed uppnå 

kreativitet och innovation inom teamet. För att detta ska uppnås krävs det dock djup interaktion 

mellan medlemmarna, och att alla koncentrerar sig på att lyssna och förklara sina ideer på ett 

tydligt sätt. 

För att ytterligare styra hur djupa kulturella skillnader påverkar kommunikationen mellan 

teammedlemmarna förespråkar Stahl et al. (2010) att medlemmarna skapar sociala band mellan 

varandra, och därmed utvecklar förtroende i teamet. Även Lee (2012) betonar vikten av att 

medlemmar i multikulturella team utvecklar ett initialt förtroende för varandra. Detta säger han 

är en förutsättning för att medlemmarna ska bli ett sammanhängande team. Trots att förtroende 

är viktigt i alla stadier av teamarbetet, är det extra betydelsefullt i uppstartsfasen. Utan tillräckligt 

initialt förtroende finns en risk att teammedlemmarna inte vill dela viktig information med 

varandra eller acceptera den risk det innebär att lita på varandra. Att utveckla förtroende i 

multikulturella team säger Lee (2012) är extra utmanande, då medlemmarna i dessa team inte 

delar en gemensam kulturell grund. Kulturella skillnader kan lätt skapa en känsla av separation, 

utlösa fördomar och framkalla misstro.  

Leung et al. (2005) diskuterar ytterligare aspekter som gör att kulturella skillnader spelar 

mer eller mindre roll i multinationella team. De beskriver tre faktorer som ökar den nationella 

kulturens betydelse; social identifikation, stadie i teamutvecklingen och teknologisk osäkerhet. 

Social identifikation är till vilken grad en individ identifierar sig med sin lokala kultur. Ju mer 

individerna i ett team ser nationell kultur som en del av deras personligheter, desto större roll 

kommer kulturella skillnader att spela i teamet. Leung et al. (2005) hänvisar till en studie av 

Zellmer-Bruhn, Gibson & Earley (2002), som visar att nationella kulturskillnader lättare 

upptäcks när teamet är i uppstartsstadiet, och att dessa skillnader kommer få mindre inflytande ju 

mer teamet arbetar tillsammans. Teknologisk osäkerhet står för hur tydlig uppgiften är. Ju mer 
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tydligt tillvägagångssättet för att lösa en uppgift är, desto mindre roll kommer de kulturella 

skillnaderna att spela.  

Mockaitis et al. (2012) har gjort en studie där de undersökt kulturella skillnader i globala 

virtuella team. Målet med studien var att förstå hur nationell kultur är relaterat till gruppdynamik, 

och de undersökte därför förtroende, ömsesidigt beroende, kommunikation, samt relations- och 

uppgiftsrelaterade konflikter kopplade till medlemmarnas grad av individualism-kollektivism. 

De kom fram till att kollektivister uppvisade mer positiva attityder och upplevelser av 

grupparbetet, vilket visar på att individualister och kollektivister har olika syn på de fem delarna 

av globala virtuella teams gruppdynamik.  

 

2.2 Individualism-kollektivism 

Individualism-kollektivism har sagts vara en av de viktigaste nationella kulturskillnaderna att 

undersöka när det handlar om team, och den är speciellt viktig för att beskriva och jämföra 

socialt beteende (Triandis i Thomas, 2008). Enligt Thomas (2008) har individualister och 

kollektivister olika syn på team, och därför har många tidigare undersökningar av teamarbete 

använt just den dimensionen. Hofstede (1980) definierar individualism och kollektivism som ett 

gytter av värderingar om en individs förhållande till kollektiviteten i samhället. I ett 

individualistiskt samhälle är en individs självbild definierad i individuella termer, medan en 

individ i ett kollektivistiskt samhälle definieras med hänvisning till en samhällelig och kulturell 

kontext (Hofstede i Earley & Gibson, 1998). 

Hui & Triandis (1986) lät 46 psykologer och antropologer definiera individualism och 

kollektivism, och kom på så sätt fram till universella egenskaper hos individualistiska och 

kollektivistiska kulturer. Den universella synen på kollektivister är att de i högre grad tenderar att 

ta hänsyn till hur egna beslut påverkar andra, dela materiella och immateriella tillgångar, anpassa 

sig till andras åsikter, oroa sig för hur de framstår som individer, och känna sig delaktiga i och 

bidragande till andras liv. Dessa aspekter förenas i att kollektivister sätter gruppens mål före sina 

egna, vilket även är bekräftat i Earleys studie från 1989. I den kom han fram till att graden av 

socialt “dagdriveri” i grupper endast existerar i individualistiska kulturer. Detta för att 

kollektivistiska kulturer sätter gruppens mål först, vilket leder till att de ser sina individuella 

prestationer som en viktig bidragande faktor till gruppens prestation. Individulistiska kulturer 

däremot har få incitament att bidra till gruppens prestation, om de individuella prestationerna inte 
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uppmärksammas. Detta går också hand i hand med de egenskaper som Hui & Triandis (1986) 

kommer fram till kännetecknar individualister, nämligen att de sätter individens mål före 

gruppens och att de är mer självständiga. 

Triandis & Gelfand (1998) identifierar och definierar ytterligare attribut hos 

individualism-kollektivism, genom att introducera “horisontella” och “vertikala” mönster hos de 

båda. Horisontella mönster betyder att en individ är jämlik med alla andra individer, medan 

vertikala mönster visar på hierarkier och att en individ skiljer sig från andra individer. 

Horisontella individualister vill vara unika och sticka ut från mängden, men till skillnad från 

vertikala individualister behöver de inte ha status eller uppmärksamhet för att göra det. 

Horisontella kollektivister ser sig själva som en del av en grupp, men de rättar sig inte för 

auktoriteter, vilket vertikala kollektivister gör. I sin studie såg Triandis & Gelfand (1998) stora 

skillnader mellan horisontella och vertikala mönster hos både individualism och kollektivism, 

vilket visar att det är viktigt att förstå att det även finns stora skillnader mellan exempelvis två 

länder som anses vara lika individualistiska. 

Triandis (1995) talar även om “cultural tightness”3 och “cultural looseness”4. Hur tät en 

kultur är beror på huruvida individer kommer 1) hålla med vad som anses som en korrekt 

handling 2) följa de kulturella normerna 3) bli starkt kritiserad för en handling som bryter 

normerna. Kollektivistiska, homogena och relativt isolerade kulturer tenderar att ha hög kulturell 

täthet. Kulturella glapp däremot går att hitta i kulturer där det finns många olika, och ibland 

också motstridiga, normer. Sådana kulturer är heterogena och geografiskt befinner de sig ofta 

mellan två andra större kulturer. Dock säger Triandis att kulturell täthet och kulturella glapp är 

situationsbaserade, och går att hitta i olika situationer i samma kultur. 

Enligt Triandis (1995) kan kulturer ha både individualistiska och kollektivistiska 

tendenser, vilket leder till möjligheten att se individualism tillsammans med kollektivism, istället 

för att se dem som motpoler. Han säger också att huruvida en individ är kollektivist eller 

individualist kan variera mellan olika situationer. En individ kan exempelvis vara individualistisk 

på jobbet, medan han eller hon är kollektivistisk hemma. 

Även Fiske (2002) säger att det inte går att se individualism och kollektivism som 

motpoler. Han menar att kultur alltid har överlappat och gått in i varandra på något sätt, och att 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3 Cultural tightness = Ingen svensk motsvarighet till begreppet har hittats, men vi har valt att benämna det ”kulturell täthet”. 
4 Cultural loosesness = Ingen svensk motsvarighet till begreppet har hittats, men vi har valt att benämna det ”kulturella glapp”. 
Cultural looseness är motsatsen till cultural tightness."
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vissa människor identifierar sig med mer än en kultur. Detta eftersom många länder består av 

många olika kulturer, som inte helt sällan är motsatser på Hofstedes (2001) skala över 

individualism-kollektivism. Därför säger han att det är svårt att mäta kultur baserat på 

medborgarskap.  

Triandis, Bontempo & Villareal (1988) säger att individualism ofta har kopplats ihop 

med länder med höga BNP-nivåer, då individualism ofta uppmuntrar kreativitet och innovation, 

vilket i sin tur leder till ekonomisk utveckling. Hög invandring och förutsättningar att flytta sig 

mellan geografiska platser och samhällsklasser säger de är andra faktorer som ökar 

individualismen i ett land. Triandis et al. (1988) kopplar det här till individualistiska kulturers 

relationer till in-grupper, det vill säga de grupper en individ är en del av. När det är lätt att flytta 

sig, både geografiskt och socialt, är det också lättare att byta in-grupper. Individen är inte lika 

beroende av kollektivet, och ser ofta in-grupper som tillfälliga medel att nå individuella mål. 

Triandis et al. (1988) säger även att kollektivistiska kulturer tenderar att bli mer individualistiska 

ju mer komplexa kulturerna blir, och komplexiteten i sin tur ökar då möjligheten att få tag i 

resurser, antalet distinka yrken, antalet politiska organisationer och befolkningstätheten ökar 

(Triandis, McCusker & Hui 1990). Alltså sätter industrialisering, som leder till fler tillgångar, 

igång den ekonomiska utvecklingen, vilket sedan höjer graden av individualism i ett land 

(Triandis et al., 1988). Triandis et al. (1990) säger även att hög grad av exponering för moderna 

massmedier ökar övergången från kollektivism till individualism, då de flesta TV-program 

produceras i individualistiska kulturer. 

 

2.3 Individualism-kollektivism i globala virtuella team 

 

2.3.1 Förtroende 

Fukuyama (1996) talar om förtroende som förväntningar på regelbundna, ärliga och 

samarbetsvilliga beteenden, som är baserade på gemensamma normer och värderingar. Enligt 

Handy (1995) är förtroende en avgörande grundsten för att samarbete i virtuella team ska fungera. 

Att utveckla förtroende sägs därför vara en av huvudingredienserna för ett multikulturellt teams 

framgång, och detta blir mer komplicerat när teamet är virtuellt och tillfälligt. Tillfälliga team 

träffas sällan i verkliga livet, delar inga tidigare erfarenheter, och kommer förmodligen aldrig 

jobba tillsammans igen (Schneider & Barsoux, 2003). Förtroende möjliggör för människor att 



 
 
15"

våga ta del av aktiviteter som de inte kan kontrollera eller övervaka. Jarvenpaa & Leidner (1999) 

menar att på grund av att globala virtuella team inte delar normer eller tidigare interaktion och 

erfarenheter, bör förtroende inte kunna existera i den typen av team. Dock har tidigare forskning 

visat att det krävs att medlemmarna i globala virtuella team har förtroende för varandra för att 

arbetet ens ska vara möjligt (Chang et al, 2011). 

Schneider & Barsoux (2003) menar att det extra svårt att utveckla förtroende i 

multikulturella grupper, när människor från olika kulturer inte delar samma normer och 

värderingar. Att olika kulturer dessutom har olika svårt att lita på andra människor, och att 

betydelsen av förtroende varierar mellan olika kulturer gör situationen ännu mer komplicerad. 

Flera faktorer, som delade sociala normer och erfarenheter, har enligt Jarvenpaa & Leidner 

(1999) föreslagits som avgörande för att grupper ska kunna utveckla en känsla av förtroende och 

tillit till varandra. Om förtroende skulle brista mellan medlemmar i denna typ av team leder detta 

till problem då de saknar de personliga möten som Jarvenpaa & Leidner (1999) säger vara 

avgörande för att kunna bygga upp ett förtroende igen.  

Genom tidspress och starkt fokus på den gemensamma uppgiften kan så kallat “swift 

trust”5 uppstå (Schneider & Barsoux, 2003). Det går även att uppleva ”swift trust” då personer 

endast har kontakt med varandra genom virtuella kommunikationsvägar, som i globala virtuella 

team. Denna form av förtroende kan upplevas vara ömtålig och temporär av deltagarna i de 

globala virtuella teamen (Jarvenpaa & Leidner, 1999). Tidigare studier har visat att team som 

lyckas skapa förtroende snabbt, och behålla det, har utvecklat optimism, entusiasm och 

initiativförmåga, vilket i sin tur har ökat samarbetet och fått gruppen att komma överens. 

Förtroendet i dessa team växte fram med hjälp av socialt småprat, och ju mer medlemmarna 

deltog i arbetet och hittade sina roller, desto mer förtroende fick de för varandra (Schneider & 

Barsoux, 2003). 

Doney, Cannon & Mullen (1998) menar att förtroende lättare utvecklas i individualistiska 

kulturer, som har större tendenser att visa kompetens och prestation samtidigt som de förlitar sig 

på institutionella regler. Andra påstår att individualistiska kulturer har lättare att lita på andra 

människor, då kollektivistiska kulturer tenderar att endast lita på medlemmarna i de grupper de 

tillhör (Jarvenpaa & Leidner, 1999).  
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 Swift trust = Ingen svensk motsvarighet till begreppet har hittats, men det går att översätta till ”snabbt förtroende”, vilket innebär 
förtroende som utvecklas under kort tid. 



 
 
16"

2.3.2 Ömsesidigt beroende 

Wagner (1995) skriver att samarbete kan definieras som den ansträngning en individ gör för att 

avsluta uppgifter där flera individer är ömsesidigt beroende av varandra. En vilja att samarbeta är 

avgörande för att kunna samordna flera aktiviteter kring en och samma uppgift. Redan på 30-

talet identifierade organisationsteoretiker att samarbetsförmåga är avgörande för att en grupp ska 

uppnå önskat resultat (Bernard i Wagner, 1995). Individualism och kollektivism är en förklaring 

på hur medlemmars beteende skiljer sig åt i grupper. Triandis (1995) skriver att engagemanget 

från individerna för en grupps gemensamma mål har en koppling till deras kultur. 

Som tidigare nämnt, finner en individualist sina personliga behov viktigare än gruppens 

gemensamma mål. Kollektivisten däremot ser främst till hela gruppens välmående och sätter sina 

personliga behov åt sidan om så krävs (Wagner, 1995). Då medlemmar i grupper är beroende av 

varandra kan dessa skillnader i beteende mellan kollektivister och individualister påverka arbetet 

i exempelvis globala virtuella team. Wagner (1995) menar att individualister endast är 

intresserade av att samarbeta då det kan leda till personliga fördelar som individen inte kan 

uppnå genom att arbeta själv. Individualister letar alltså ofta efter den bästa lösningen för sig 

själv oavsett vad detta skulle ha för inverkan på gruppen (Triandis, 1995). Även om 

kollektivister ser till de andra medlemmarna i sin in-grupp, tar de inte särskild hänsyn till andra 

delar av exempelvis den organisation som in-gruppen tillhör. De ser framför allt till sin in-grupp 

och har en tendens att hålla viktig information inom in-gruppen, trots att organisationen som 

helhet arbetar mot samma mål (Triandis, 1995). 
 

2.3.3 Kommunikation 

Jarvenpaa & Leidner (1999) menar att individer från olika länder och kulturer kommunicerar på 

olika sätt. I en grupp har de olika behov av att leta efter information, samt att engagera sig i att ta 

kontakt med andra medlemmar. En viktig faktor som påverkar hur individer kommunicerar är 

hur stor erfarenhet de har av andra kulturer. Personer som tror att de förstår andra kulturer är mer 

villiga att leta upp information angående kulturella skillnader, än de med mindre erfarenheter 

från omvärlden.  

Enligt Triandis (1995) använder kollektivister mer “vi” när de kommunicerar i grupper, 

än vad individualister gör, som istället använder “jag”. Detta speglar den syn de har på sin egen 

roll i gruppen. Han menar också att kollektivister ser tystnad som ett tecken på styrka, medan 
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individualister upplever det som pinsamt, samtidigt som kollektivister inte gärna säger “nej” utan 

hellre använder fraser som “kanske” och “förmodligen”.  Kollektivister läser även av kontexten 

under ett samtal, och lägger märke till faktorer som kroppspråk och betoningar, medan 

individualister tenderar att vara mer direkta i sitt språk och lägga mer fokus på innehåll. Även 

Hall (1981) talar om kommunikation med hög- eller låg kontext. I ett meddelande med hög 

kontext finns informationen i den fysiska kontexten eller i sändaren i sig, snarare än i det kodade, 

explicita, skickade delen av meddelandet. Informationen i ett meddelande med låg kontext säger 

han är motsatsen, nämnligen den explicita koden. När vi talar om globala virtuella team däremot, 

kommer förmodligen vissa av dessa kulturella skillnader, exempelvis betydelsen av kontexten, 

att försvinna då teammedlemmarna inte träffas i verkliga livet. Dock kan missförstånd på grund 

av dessa kulturella skillnader bli ett problem vid kommunikation via telefon eller 

videokonferenser. 

 

2.3.4 Relations- och uppgiftsrelaterade konflikter i teamet 

När det uppstår en konflikt mellan individuella mål och gruppens mål i ett multikulturellt team 

skriver Triandis & Hui (1990) att kollektivister kommer att prioritera gruppens mål medan 

individualister prioriterar sina egna mål. Kollektivister är även mer benägna att undvika problem 

och kompromissa än vad individualister är, och de är även mer motiverade att behålla bra 

relationer inom gruppen (Triandis, 1995). I kollektivistiska kulturer löses problem öga mot öga, 

och lösningar baseras på vad gruppen tillsammans kommer fram till. Individualister däremot 

löser hellre problem själva, och den slutliga lösningen bygger oftast på vad som ger mest 

utdelning för den enskilde individen. Enligt Triandis (1995) bryter individualister ner problem i 

delar och analyserar för- och nackdelar, och problem relaterat till gruppen löses ofta genom 

omröstning där majoriteten vinner.  

Triandis (1995) talar om fördomar och diskriminering i individualistiska och 

kollektivistiska kulturer. Han ser motstridiga tendenser som båda ökar diskriminering; dels 

kollektivistiska kulturers sätt att identifiera sig med sina egna kulturella grupper och därmed vara 

etnocentriska, och dels vertikala individualister som till större del “trycker ner” grupper som 

skiljer sig från deras egna för att visa sig bättre. Enligt Triandis (1995) är förmodligen 

horisontella individualister minst diskriminerande och har minst fördomar. 
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2.4 Undersökningsmodell och utveckling av hypoteser 

Utifrån inledningen och litteraturgenomgången har vi identifierat två fenomen som är resultat av 

den ökade globaliseringen och informations- och kommunikationsteknologin. För det första 

beskrivs hur de nationella kulturerna förändras, främst genom att kollektivistiska kulturer blir allt 

mer individualistiska, men även genom att nationella kulturer blir allt mer lika. För det andra 

spelar nationell kultur en allt mindre roll för Generation Z, då de utvecklat globala 

föreställningsförmågor och bi-kulturella identiteter som gör att de nationella kulturskillnaderna 

inte märks av på samma sätt som tidigare. Fenomenen, och vad som har lett fram till dem, 

presenteras i Figur 1 nedan; 

 

 
 

Figur 1: Undersökningsmodell 

 

Då ökad globalisering leder till ekonomisk utveckling och internationell handel, vilket i sin tur 

leder till att kollektivistiska kulturer blir mer individualistiska (Triandis et al., 1988) har vi 

anledning att tro att det går att hitta individualistiska värderingar i fler kulturer idag än innan 

globaliseringen. Dessutom säger Triandis et al. (1990) att hög grad av exponering för moderna 

massmedier ökar övergången från kollektivism till individualism. Detta för att de flesta TV-

program produceras i individualistiska kulturer. Då Generation Z växt upp i en globaliserad värld, 
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och dessutom exponerats mer för internationella TV-program än vad tidigare generationer har, 

tror vi att det kommer finnas färre nationella kulturskillnader bland individer från Generation Z, 

än vad som funnits bland individer i tidigare generationer. Så tror vi även kommer vara fallet i 

globala virtuella team bestående av medlemmar från Generation Z. Utifrån detta formulerar vi 

vår första hypotes: 

 

Hypotes 1: Det kommer att finnas färre nationella kulturskillnader i globala virtuella team 

bestående av Generation Z, än vad det fanns i globala virtuella team bestående av en tidigare 

generation.  
 

Vi tror även att Generation Z upplever färre kulturella skillnader i multinationella team än vad 

tidigare generationer har gjort. För det första talar Stegers (2010) “globala 

föreställningsförmågor”, där globala medier formar människors identiteter och önskningar, 

tillsammans med Assaels (1998) “globala tonåringar” som har liknande uppfattningar om 

omvärlden, för att Generation Z identifierar sig allt mindre med sin egen kultur. Arnetts (2002) 

“globala identiteter” är också en upptäckt som pekar på detta. Att dagens ungdomar spenderar 

mycket tid i chatt-rum, på sociala medier och i interaktiva dataspel (Arnett, 2002), genom vilka 

de får kontakt med människor från hela världen, leder till att de blir mer vana vid interaktion med 

andra kulturer. Om Generation Z nu identifierar sig mer med en global kultur och mindre med en 

nationell kultur än tidigare, och samtidigt blir mer vana vid interaktion med andra kulturer, tror 

vi inte att Generation Z kommer uppleva några nationella kulturskillnader i ett multikulturellt 

team. 

Vi tror även att detta kommer vara fallet i globala virtuella team, då både Hong (2010), 

Manstead & Hewstone (1995) och Lee (2012) pekar på vikten av att medlemmarna har liknande 

normer, attityder och värderingar för att samarbetet ska fungera på ett bra sätt. Detta går hand i 

hand med Generation Zs globala föreställningsförmågor och globala identiteter, som ger dem 

liknande värderingar och uppfattningar av verkligheten (Assael, 1998). Utifrån detta formulerar 

vi vår andra hypotes:  

 

Hypotes 2: Medlemmar i Generation Z kommer inte att uppleva nationella kulturskillnader i 

globala virtuella team. 
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Upplevda kulturella skillnader kan yttra sig på många olika sätt, men baserat på texten under 

rubriken “Nationella kulturskillnader i globala virtuella team” i litteraturgenomgången, har vi 

identifierat ett antal faktorer som påverkar kulturella skillnader mer än andra. Dessa är; 

förtroende, grupparbete, ansvarstagande, kommunikation, konflikthantering, tidsuppfattning, och 

grundvärderingar.  Det är alltså dessa faktorer “upplevda nationella kulturskillnader” syftar till i 

hypotesen ovan. 

 

3. Metod 

I första delen av metoddelen beskriver vi vad vi kommer att undersöka, och hur det besvarar vår 

frågeställning. Efter avgränsningen går vi igenom enkät, urval och demografin hos datan vi 

samlat in, för att sedan presentera hur vi analyserat den insamlade datan, och de oberoende- och 

beroende variabler vi använt i analysen. Avslutningsvis reflekteras kring validiteten och 

reliabiliteten i undersökningen. 

        

3.1 Studie 

  
3.1.1 Hypotes 1 

Mockaitis et al. (2012) gjorde en studie under år 2005 som undersökte individualism-

kollektivism relaterat till gruppdynamik i globala virtuella team. Dessa team bestod mestadels av 

studenter, som under tre veckor var med i en internationell tävling anordnad av Victoria 

University of Wellington på Nya Zeeland. Genom att skicka ut enkäter efter att tävlingen var 

avslutad fick Mockaitis et al. (2012) 105 svar från medlemmar från 43 av de globala virtuella 

team som deltog. Dessa medlemmar hade 27 olika nationaliteter och könsfördelningen var jämn. 

Medelåldern på deltagarna i Mockaitis et al.s (2012) studie var 22,96 år, och då studien gjordes 

2005 var det genomsnittliga födelseåret för deltagarna år 1982. Deltagarna i undersökningen var 

alltså främst medlemmar ur Generation Y, människor födda år 1980 och framåt (McCrindle, 

2006), vilket gör Mockaitis et al.s resultat till ett utmärkt exempel på den “tidigare generation” 

som vi vill jämföra Generation Z med i Hypotes 1.  

Baserat på den här upptäckten har vi i första delen av vår undersökning gjort en likadan 

studie som Mockaitis et al. (2012) gjorde under 2005, på de team som deltog i den internationella 

tävlingen anordnad av Victoria University of Wellington under 2012 samt 2011. För att kunna 
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göra en korrekt jämförelse har vi använt samma enkät som Mockaitis et al. (2012) använde, och 

därmed undersökt samma delar av gruppdynamik som de undersökte; förtroende, ömsesidigt 

beroende, kommunikation, samt relations- och uppgiftsrelaterade konflikter i teamen. På så sätt 

har vi kunnat mäta kulturella skillnader hos deltagarna under 2011 och 2012, och sedan kunnat 

jämföra vårt resultat med Mockaitis et al.s (2012) resultat för deltagarna under 2005. Genom 

jämförelsen har vi kunnat besvara hypotes 1. 
 

3.1.2 Hypotes 2 

För att kunna besvara Hypotes 2, huruvida Generation Z upplever kulturella skillnader i globala 

virtuella team, har vi i den andra delen av vår undersökning själva formulerat frågor baserat på 

första delen av vår litteaturgenomgång, “Nationella kulturskillnader i globala virtuella team”. 

Frågorna handlar således om förtroende, grupparbete, ansvarstagande, kommunikation, 

konflikthantering, tidsuppfattning, och grundvärderingar (fråga 41-60 i Appendix 1). Vi 

formulerade även tre frågor om kulturskillnader i allmänhet och tidigare uppfattningar om 

människor från de andra teammedlemmarnas ursprungsländer (fråga 40, 61 och 62 i Appendix 1). 

Slutligen la vi även till frågor om hur ofta respondenten besöker internationella webbsidor, 

sociala medier, ser på internationella filmer, TV-serier och nyheter, samt spelar internationella 

interaktiva TV-spel (fråga 76-81 i Appendix 1). Detta är baserat på tidigare teori, som visat att 

den typen av internationell erfarenhet gör att kulturella skillnader spelar mindre roll (Arnett, 

2000; Assael, 1998; Geck 2006; Leung et al., 2005; Triandis et al., 1990), och på så sätt har vi 

även kunnat säkerhetsställa att vår population besitter de egenskaper som kännetecknar 

Generation Z.  

 

3.2 Enkät och urval 

Saunders, Lewis & Thornhill (2009) rekommenderar att använda en enkät vid förklarande studier, 

då en enkät möjliggör att undersöka orsaks- och sambandsförhållanden. Vi har, som vi redan 

nämnt, valt att använda den enkät som Mockaitis et al. (2012) använde. För att kunna besvara 

hypotes 2 har vi även lagt till 23 egna frågor. Vi har fått tillgång till ett register med e-

mailadresser till de som deltog i den internationella tävlingen under 2011 samt 2012, och har via 

e-mail skickat ut en länk till vår internetbaserade enkät till hela registret. Enkäten var därmed 

självadministrearande, och bestod av 81 frågor. Frågorna behandlade de tillfrågades syn på 
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grupparbete, hur de ansåg att det var att arbeta i ett globalt virtuellt team samt deras uppfattning 

om de kulturella skillnaderna mellan teammedlemmarna. Enkäten innehöll även en del 

kontrollfrågor angående den tillfrågades bakgrund. 

Fördelen med att använda en självadministrerande enkät som skickas ut via e-mail är att 

det går att nå en stor population snabbt. Dessutom säger Saunders et al. (2009) att en enkät som 

skickas ut via mail erbjuder mer kontroll, då det är större chans att rätt person svarat på enkäten, 

vilket i sin tur ökar reliabiliteten hos undersökningen. Dock tenderar svarsfrekvensen att minska, 

då det är enklare för populationen att undvika att svara på enkäten än vad det är vid personlig 

kontakt. En risk med en internetbaserad enkät är, som Saunders et al. (2009) poängterar, att en 

deltagare kan skicka vidare internetlänken med enkäten till en annan deltagare och diskutera 

frågorna. Det finns även en risk att deltagaren ber om en uteståendes råd. Vi kan därmed inte 

bevisa att det endast är den respondent som vi ämnat nå som har svarat på frågorna, eller att 

respondenten har varit helt ärlig i sina svar.  

En annan faktor vi behövde ta i beräkning innan vi skickade ut enkäten var att våra 

respondenter är från olika länder och kulturer, och med det kommer en rad svårigheter. Som 

Hartzing, Reiche & Pudelko (2012) poängterar är en enkelspråkig enkät, i det här fallet på 

engelska, inte optimalt. Detta för att respondenterna kan tolka vissa ord, begrepp eller koncept i 

enkäten olika, och därmed tolka frågorna på ett annat sätt än vad som först var tänkt. Med 

enkäter översatta till varje respondents språk, testade på personer från samma länder, kan den 

typen av problem undvikas. Ett annat problem som Hartzing et al. (2012) pekar på är att vissa 

utvecklingsländer kan ha begränsad tillgång till internetuppkoppling, och därmed kan det vara 

svårt för respondenter i dessa länder att besvara enkäten. Dessutom säger de att det är svårt att 

skicka ut enkäten vid det ideala tillfället, då respondenterna befinner sig i olika tidszoner. Vi 

reflekterade över de svårigheter som Hartzing et al. (2012) pekar på, men vi hade inte resurser att 

skapa enkäter på flera språk eller skicka ut mailen med internetlänken vid olika tillfällen. Detta 

kan ha påverkat vårt resultat och vår svarsfrekvens negativt. Dock antog vi att vår population 

kunde tillräckligt med engelska för att kunna besvara enkäten, då den internationella tävlingen de 

deltog i hölls på engelska. 

Vår avsikt var att använda Gecks (2006) definition på Generation Z, nämligen ungdomar 

födda under år 1990 och framåt. Detta för att vi ville göra skillnad på ungdomar födda på 1990-

talet och de födda på 1980-talet, som annars båda går in i Generation Y (McCrindle, 2006). Dock 
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gjorde den låga svarsfrekvensen att vi var tvugna att sträcka oss till individer födda 1988 och 

senare. Vi motiverar det här valet med att en större population ger högre generaliserbarhet, samt 

att de statistiska beräkningarna blir mer tillförlitliga. Dessutom har vi gjort ett ”Independent 

Sample T-test”6, för att se om det finns en signifikant skillnad mellan svaren från ungdomar 

födda 1990 och ungdomar födda 1989 respektive 1988. Det fanns det inte, vilket betyder att det 

faktum att vi valt att sträcka oss till ungdomar födda 1988 inte påverkar resultatet. 

Att vi har valt en viss målgrupp baserat på ålder betyder att vi har gjort ett så kallat icke-

slumpmässigt urval, eller vad Saunders et al. (2009) kallar ett “homogent urval”. Ett homogent 

urval fokuserar på en viss undergrupp som består av liknande individer. I vår undersökning är 

denna undergrupp Generation Z. För att försäkra oss om att vi får en tillräckligt stor population, 

har vi dock bett om svar från samtliga deltagare, för att sedan sålla ut de svar som är från rätt 

åldersgrupp. I det här fallet gjorde detta att vi kunde ta med svar från individer födda 1988 och 

framåt.  

 

3.3 Insamlad data 

Vi skickade ut enkäter till 752 mailadresser och fick 45 svar. Svarsfrekvensen på vår 

enkätundersökning var således cirka 6%. Värt att poängtera är dock att adressregistret inte 

uppdaterats sedan 2011 respektive 2012, och mail kan därför ha skickats ut till adresser som inte 

längre är aktuella. Detta pekar på att svarsfrekvensen skulle kunna vara högre än 6%. 

Utifrån de 45 svar vi fick har vi valt ut 30 respondenter då resterande 15 inte ingick i vår 

målgrupp. Medelåldern på de svarande var 22,8 år och fördelningen mellan kvinnor och män var 

37% respektive 63%. Majoriteten av de svarande var från Nya Zeeland, Sydamerika samt Afrika. 

Då nationalitet är ett begrepp som blir mer och mer komplext har vi, likt Mockaitis et al. (2012), 

ställt frågor kring var de svarande är födda och huruvida de identifierar sig med sitt födelseland 

eller ett annat land. När de tillfrågade identifierade sig med ett annat land än sitt födelseland, 

samt svarade 5 eller lägre på fråga 70 (se Appendix 1) som handlade om till vilken grad de anser 

att deras värderingar är typiska det landet där de föddes, har deras födelseland ersatts av det land 

de själva ansåg att de identifierade sig med mest. Utifrån detta tillvägagångssätt ändrade vi 

nationalitet på fyra av respondenterna, och fick en spridning av nationaliteter som presenteras i 

Tabell 1 nedan; 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6 Independent Sample T-test = Ingen svensk översättning av begreppet har hittats, men det används för att jämföra medelvärden 
hos två populationer.  
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Tabell 1: Nationaliteter i populationen 

 

Knappt hälften av de svarande hade en avslutad grundexamen från universitet (motvarande 

kandidatprogram) och 40% hade viss universitetsutbildning vilket innebär att en klar majoritet av 

de svarande, cirka 87%, har åtminstone påbörjat universitetsstudier. Av de resterande hade 7% 

en avancerad examen från universitet (motsvarande magister- alternativt masterutbildning), 3% 

hade påbörjat gymnasiestudier och 3% av respondenterna hade avslutade gymnasiestudier. 

En av våra kontrollfrågor handlade om ifall respondenterna hade bott utomlands i längre 

än ett år. Av de svarande hade 30% någon gång under sina liv varit bosatta utomlands, medan 

resterande 70% aldrig hade lämnat sina hemländer längre än ett år. Det genomsnittliga antalet 

personer i de globala virtuella teamen var 5,6 personer, och i varje team fanns i genomsnitt 4,2 

nationaliteter representerade. 

 

Länder n % 

Nya Zeeland 8 27% 

Colombia 5 17% 

Nigeria 3 10% 

Nepal 3 10% 

Lettland 2 7% 

Rwanda 2 7% 

Australien 1 3% 

Frankrike 1 3% 

Georgien 1 3% 

Moldavien 1 3% 

Storbritannien 1 3% 

Sverige 1 3% 

USA 1 3% 

 30 100% 
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3.4. Analys av insamlad data 

 

3.4.1 Hypotes 1 

För att kunna besvara hypotes 1, började vi med att göra en analys av Cronbach α. Enligt 

Tavakol & Dennik (2011) används Cronbach α för att säkerställa att de frågor som är tänkta att 

mäta samma sak faktiskt gör det. Cronbach α är ett värde mellan 0 och 1, och ett accepterat värde 

ligger mellan 0,7 och 0,9 (Tavakol & Dennik, 2011). Värden under 0,7 kan bero på att enkäten 

har för få frågor eller att kopplingen mellan frågorna är för svag. Ett för högt α kan tyda på att 

några frågor är överflödiga på grund av att de testar samma sak fast på olika sätt. 

Efter analysen av Cronbach α gjorde vi ett antal bivariata regressionsanalyser med den 

oberoende variabeln och respektive beroende variabel (vilka presenteras nedan). På så sätt kunde 

vi se om det fanns samband mellan de olika delarna av gruppdynamik och individualism-

kollektivism.  

 

i. Beroende variabler 

Förtroende, ömsesidigt beroende, kommunikation, samt relations- och uppgiftsrelaterade 

konflikter i teamen 

 

Våra val av beroende variabler har vi grundat på Mockaitis et al.s (2012) tidigare undersökning, 

för att kunna göra en trovärdig jämförelse av resultaten. De frågor de använt för att undersöka 

den första variabeln ”förtroende” handlade om till vilken grad medlemmarna i teamet delade 

med sig av information, tillförlitlighet till de andras kunskap, hur mycket medlemmarna kunde 

räkna med hjälp från sina kollegor, samt i hur stor utsträckning idéer och förslag var 

uppmuntrade i teamet. I vår enkät ställde vi sju frågor kring förtroende (16, 25, 28-30, 32, 33 i 

Appendix 1) och fick ett Cronbach α motsvarande 0,89. Ömsesidigt beroende berördes genom 

fem frågor i enkäten (11, 15, 19, 22, 23 i Appendix 1). Dessa frågor behandlade bland annat 

huruvida de tillfrågade upplevde att de behövde arbeta tätt tillsammans för att få klart uppgiften, 

om de ansåg att de var tvungna att ta reda på allt de andra teammedlemmarna kunde för att göra 

klart sin egen del av projektet, samt om allas kunskaper var nödvändiga för att kunna göra klart 

uppgiften. Frågorna kring ömsesidigt beroende handlade alltså framför allt om de tillfrågades 
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uppfattning om hur samarbetet fungerat under genomförandet av projektet. Cronbach α på 

ömsesidigt beroende blev i vår undersökning 0,80.  

Målet med den beroende variabeln ”kommunikation” var att få en förståelse för huruvida 

de svarande hade upplevt en hög grad av kommunikation inom teamet eller inte. I vår, liksom 

Mockaitis et al.s (2012), enkät ställdes tre frågor kring kommunikation (12, 26, 34 i Appendix 1). 

Dessa gav ett Cronbach α på 0,53, och då analysen inte antydde att vi kunde få ett högre α om vi 

tog bort en av frågorna, antar vi att det låga värdet beror på att vi ställde för få frågor. 

Den sista variabeln ”konflikter under uppgiften” är uppdelad i två olika delar, 

“relationsrelaterade konflikter” och ”uppgiftsrelaterade konflikter”. Målet med frågorna om 

konflikter kring relationer var att ta reda på om det varit någon form av friktion mellan 

medlemmarna i teamet. Den andra typen av konflikt handlar om teamets uppgift i sig skapat 

konflikter. I enkäten ställdes fyra frågor vardera kring relations- (13, 20, 24, 39 i Appendix 1) 

och uppgiftsrelaterade konflikter (18, 27, 31, 36 i Appendix 1). Cronbach α blev 0,69 på frågorna 

kring relationsrelaterade konflikter. Vad gäller uppgiftsrelaterade konflikter fick vi först ett α på 

0,57, men vi hade möjlighet att öka α till 0,67 om vi tog bort fråga 36 (se Appendix 1), vilket vi 

valde att göra.  

 

ii. Oberoende variabler 

Individualism-kollektivism 

 

Variabeln individualism/kollektivism har mätts genom Yamaguchis (1994) 7-gradiga skala, som 

består av 10 frågor (se fråga 1-10 i Appendix 1). Frågorna mäter tillsammans en individs grad av 

kollektivism, och 7 på skalan visar på hög kollektivism, medan 1 visar på hög individualism. Vi 

har utformat svarsalternativen på frågorna som 1=håller inte alls med till 7=håller starkt med. 

Chronbach α på frågorna kring kollektivism/individualism var 0,78 i vår undersökning. 

 

iii. Kontrollvariabler 

Mockaits et al. (2012) använde ett antal kontrollvariabler i sin undersökning; engelska som 

modersmål, bott utomlands, utbildningsnivå, ålder, kön, teamstorlek, antalet nationaliteter i varje 

team, samt medianen av nationaliteternas nivå av individualism/kollektivism på Hoftstedes 

(2001) skala. Då vår population är så pass liten, kan en regressionsanalys med kontrollvaribler 
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vara missvisande. Detta för att kontrollvariablerna påverkar sambandet mellan den oberoende 

och den beroende variabeln, vilket visar sambandet mindre tydligt. Därför har vi valt att endast 

använda oss av oberoende- och beroende variabler i vår regressionsanalys. Dock har vi ändå 

behållit Mockaitis et al.s (2012) frågor som är tänkta att mäta kontrollvariablerna, då de ger oss 

demografisk information och annan intressant data om vår population. 

 

3.4.2 Hypotes 2 

Då vi inte är ute efter statistiska samband mellan variabler, har vi valt att presentera svaren på 

frågorna kring hypotes 2 i deskriptiv form. Då de här frågorna dessutom är ämnade att mäta olika 

faktorer som kan ha påverkats av kulturella skillnader, går det inte heller att göra en analys av 

Cronbach α. Resultatet för frågorna 40 samt 76-81 finns istället att hitta i Appendix 2, medan 

resultatet för frågorna 41-62 presenteras i Tabell 7 i resultatdelen. I diskussionsdelen har vi 

reflekterat fritt kring resultatet. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Frågorna som använts för att besvara hypotes 1 har vi testat med hjälp av Cronbach α, vilket 

enligt Tavakol & Dennik (2011) är ”det mest använda objektiva måttet för reliabilitet” (s. 53). 

Detta innebär att dessa frågor borde ge konsistenta resultat över tiden, och att de kan användas 

igen i en annan undersökning. Det faktum att den delen av enkäten redan testats av Mockaitis et 

al. (2012) höjer även validiteten för första delen av undersökningen. 

 Frågorna kring hypotes 2 däremot, kan inte testas med Cronbach α då de är avsedda att 

mäta olika saker. Därför kan vi inte vara säkra på att en senare undersökning kommer ge samma 

resultat. Dock har vi kopplat frågorna till tidigare forskning, vilket får oss att tro att de i alla fall 

är relevanta. 

    

4. Resultat 

 

4.1 Hypotes 1: Förändring av nationella kulturer 

Vårt resultat visar att det finns ett samband mellan individualism-kollektivism och förtroende (se 

Tabell 2), respektive ömsesidigt beroende (se Tabell 3) i globala virtuella team bestående av 

Generation Z. Detta betyder att dessa individualister och kollektivister har olika syn på huruvida 
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de kan lita på att deras teammedlemmar gör vad de ska, har den kunskap som krävs för uppgiften, 

delar med sig av resurser samt att de uppmuntrar, hjälper och respekterar varandra. De har även 

olika uppfattningar om huruvida alla medlemmars resurser behövdes för att lösa uppgiften.  

Däremot fanns inga samband mellan individualism-kollektivism och kommunikation (se 

Tabell 4) respektive relations- (se Tabell 5) och uppgiftsrelaterade konflikter (se Tabell 6). Detta 

innebär att individualister och kollektivister i Generation Z har samma syn på konflikter mellan 

teammedlemmarna och konflikter relaterade till uppgiften. Även synen på den grad som 

teammedlemmarna delade med sig av kunskap och information är samma för både 

individualister och kollektivister. 

Mockaitis et al. (2012) fick i sin undersökning från 2005 resultatet att det fanns ett 

samband mellan individualism-kollektivism och samtliga beroende variabler. Dock var 

sambandet mellan individualism-kollektivism och relationsrelaterade konflikter i deras 

undersökning endast signifikant på p < 0,1-nivån, en nivå som vi på grund av vår lilla population 

sett som signifikant även i vår undersökning. Därför kan vi genom en jämförelse mellan 

Mockaitis et al.s (2012) och vårt resultat se att kulturella skillnader har minskat på vissa områden, 

medan de fortfarande är närvarande på andra. Då vår första hypotes endast sa att kulturella 

skillnader skulle ha minskat, och inte försvunnit helt, kan vi bekräfta den (det kommer att finnas 

färre nationella kulturskillnader i globala virtuella team bestående av Generation Z, än vad det 

fanns i globala virtuella team bestående av en tidigare generation).  

 

i. Förtroende 

 

Tabell 2: Förtroende 

 

I en regressionsanalys där kollektivism var den oberoende variabeln och förtroende den beroende 

variabeln, fanns ett signifikant samband då p = 0,060 (< 0,1). 
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ii. Ömsesidigt beroende 

 

Tabell 3: Ömsesidigt beroende 
 

I en regressionsanalys där kollektivism var den oberoende variabeln och ömsesidigt beroende 

den beroende variabeln, fanns ett starkt signifikant samband då p = 0,010 (< 0,05).  

 

iii. Kommunikation 

 

Tabell 4: Kommunikation 

I en regressionsanalys där kollektivism var den oberoende variabeln och kommunikation den 

beroende variabeln, fanns inte ett signifikant samband då signifikansen uppmättes till p = 0,667. 

 

iii. Relationsrelaterade konflikter 

 

Tabell 5: Relationsrelaterade konflikter 
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I en regressionsanalys där kollektivism var den oberoende variabeln och relationsrelaterade 

konflikter den beroende variabeln, fanns inte ett signifikant samband då signifikansen uppmättes 

till p = 0,496. 

 

iv. Uppgiftsrelaterade konflikter 

 

Tabell 6: Uppgiftsrelaterade konflikter 
 

I en regressionsanalys där kollektivism var den oberoende variabeln och uppgiftsrelaterade 

konflikter den beroende variabeln, fanns inte ett signifikant samband då signifikansen uppmättes 

till p = 0,761. 

 

4.2 Hypotes 2: Nationella kulturers minskade roll 

Vad gäller andra hypotesen har vi svårt att se ett samband mellan svaren på frågorna 41-62 (se 

Tabell 7). 90% av respondenterna har svarat att de märkte av kulturskillnader i allmänhet i 

teamen, och majoriteten tyckte att dessa skillnader hade en positiv inverkan. Däremot, på de mer 

detaljerade frågorna om faktorer som påverkas av kultur, har vi sett motstridiga resultat. På 

frågan om skillnader i förtroende sågs både kultur och personlighet vara största orsaken, följt av 

enbart kultur. Vad gäller grupparbete var personlighet största orsaken till både skillnader i 

huruvida teammedlemmarna kände sig bekväma med att arbeta i grupp och skillnader i 

förväntningar på grupparbetet. När det kommer till skillnader i ansvarstagande var även där 

personlighet största orsaken. Skillnader i kommunikation orsakades dels av personlighet och 

både kultur och personlighet. På frågorna om skillnader i konflikthantering svarade flest att 

personlighet låg bakom både relations- och uppgiftsrelaterade skillnader. Vad gäller 

tidsuppfattning orsakades skillnaderna av både kultur och personlighet, följt av enbart kultur och 

enbart personlighet på delad plats. Bara på frågan om grundläggande värderingar sågs kultur som 

den faktor som påverkade skillnaderna mest. 



 
 
31"

Då personlighet sågs som den dominerande orsaken till detaljerade skillnader mellan 

teammedlemmarna, medan en stor majoritet svarade att de upplevde kulturella skillnader i 

allmänhet, är det svårt att definitivt förkasta eller bekräfta hypotes 2. Då hypotesen är formulerad 

på ett sätt som gör att den måste förkastas så fort svar visar på att kulturskillnader upplevts, 

tvingas vi i det här fallet förkasta den. Detta trots att det finns flera indikationer på att 

personlighet eller kultur och personlighet ligger bakom de flesta av skillnaderna i teamen. Vi 

förkastar alltså hypotes 2, men har i åtanke att nationella kulturskillnader bara upplevdes vid ett 

fåtal av de undersökta faktorerna (medlemmar i Generation Z kommer inte att uppleva nationella 

kulturskillnader i globala virtuella team). 
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5. Diskussion 

 

5.1 Förändring av nationella kulturer 

Att synen på kommunikation och konflikthantering inte skiljer sig mellan individualister och 

kollektivister, tror vi kan ha påverkats av det faktum att teamen jobbar virtuellt. Detta för att 

tidigare forskning påvisat tendenser att det är att det är just i kommunikationen över internet, 

med människor från andra länder, som Generation Z har en fördel (Arnett, 2002; Assael, 1998; 

Geck, 2006; Steger, 2010). I vårt resultat (se Appendix 2) har vi sett att mer än hälften av 

populationen dagligen använder sig av sociala medier, och drygt hälften besöker internationella 

websidor varje dag, vilket gör vår population till utmärkta representanter för Generation Z. Som 

Arnett (2002) förklarar, är internet det viktigaste medlet Generation Z använder för att 

kommunicera med människor från olika kulturer, och vi tror att det är just det som gör att vårt 

resultat skiljer sig från Mockaitis et al.s (2012). Arnett (2002) säger specifikt att Generation Zs 

“globala identiteter” gör det möjligt för dem att på internet komma i kontakt med andra kulturer.  

Den globala identiteten tror vi främst påverkar kommunikationen, och i det här fallet 

kanske även konflikthanteringen hos teammedlemmarna. Detta för att varje medlem tvingas 

uttrycka sig på ett rakt sätt och skriva ut den kunskap han eller hon besitter för att kunna 

förmedla den. Olika kulturer kommunicerar olika mycket med kropps- och minspråk (Hall, 

1981), och i en virtuell kontext tvingas medlemmarna endast uttryckas sig genom det faktiska 

meddelandet. Till skillnad från vad Wiig-Berg (2012) säger, tror vi därför inte att avsaknaden av 

kropps- och minspråk leder till fler konflikter, utan snarare tvärtom. Då varje medlem måste 

förmedla vad de är missnöjda med i ett meddelnade, minskar förmodligen risken för 

missförstånd och onödiga konflikter kan på så sätt undvikas. Vårt resultat indikerar i alla fall att 

så kan vara fallet. 

Om kommunikation och konflikthantering hör ihop med den globala identiteten, kan det 

vara så att förtroende och ömsesidigt beroende påverkas mer av den lokala identiteten. Som även 

Leung et al. (2005) påpekar kan den kulturella konvergensen vara ytlig och därmed ha liten 

påverkan på grundläggande värderingar och nomer, som är en stor del av den lokala identiteten 

(Arnett, 2002). Brist på interaktion i verkliga livet gör att medlemmarna i ett globalt virtuellt 

team inte säkert kan veta att de andra faktiskt gör det de ska och därmed bidrar till att lösa 

uppgiften. Att medlemmarna inte sitter i samma rum och arbetar tror vi leder till att de inte kan 
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lita på varandra i samma utsträckning som team som träffas varje dag, vilket även har påvisats av 

tidigare forskning (Jarvenpaa & Leidner, 1999; Schneider & Barsoux, 2003) Detta tror vi lockar 

fram skillnaderna mellan kollektivister och individualisters syn på beteende i grupper. Som Hui 

& Triandis (1986) poängterar sätter kollektivister gruppens mål före sina personliga mål, och ser 

sina egna prestationer som en viktig bidragande faktor till gruppens prestation. Därför vill 

kollektivister samarbeta mer, medan individualister hellre arbetar ensamma då deras egen 

prestation är viktigare än gruppens. Därför tror vi att arbetssättet globala virtuella team, där 

medlemmarna inte kan ha koll på vad resten av gruppen gör, leder till att kollektivister får jobba 

hårdare för att få gruppen att arbeta tillsammans, samtidigt som individualister får möjlighet att 

vara ännu mer individualistiska.  

Det sätt som frågorna om förtroende och ömsesidigt beroende är ställda på indikerar att 

de handlar mer om beteende och värderingar, än vad frågorna om kommunikation och 

konflikthantering gör. Tidigare teori har som redan nämnts visat att det är just 

kommunikationsförmågan som skiljer Generation Z från tidigare generationer (Arnett, 2002; 

Assael, 1998; Geck, 2006; Steger, 2010), och därför kanske inte faktorer som handlar om 

beteende påverkats av globaliseringen och informations- och kommunikationsteknologin på 

samma sätt. Detta skulle i så fall förklara vårt resultat.  

 

5.2 Nationella kulturers minskade roll 

På andra delen av undersökningen har vi fått motstridiga svar, vilket vi tror kan bero på en rad 

olika faktorer. För det första frågar vi oss om huruvida respondenterna vet vad kultur är. Det kan 

vara svårt att sätta fingret på kulturella skillnader, men respondenterna kanske känner till att de 

borde existera i multikulturella team och därför svarade ja på frågan om kulturella skillnader i 

allmänhet. Dessutom kanske respondenterna inte vet vilket beteende som är typiskt för en 

individs kultur, och därför svarar personlighet på de mer ingående frågorna. För att kunna skilja 

på vad som är kultur och vad som är personlighet krävs en viss kunskap, något som bland andra 

Lee (2012) benämner “kulturell intelligens”. I det här fallet är det den kognitiva kulturella 

intelligensen, nämligen kulturell kunskap om värderingar och normer, som blir avgörande. Att 

kultur var den största orsaken till skillnader i grundläggande värderingar pekar ändå på att många 

av respondenterna känner till att värderingar varierar mellan kulturer. Dock kanske 

respondenterna inte känner till de andra faktorerna som också påverkas av nationell kultur. För 
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att undvika missförstånd på den här fronten hade vi kunnat definiera kultur i enkäten, men det 

kanske hade kunnat påverka respondenternas svar. Vi bad ändå om deras egen uppfattning, och 

därför ville vi inte styra dem för mycket.  

En annan sak som skulle kunna ha påverkat resultatet är om det i själva verket fanns en 

stor kulturell skillnad i teamen som vi missade att fråga om. Det skulle i så fall förklara varför så 

många svarade ja på frågan om kultur i allmänhet, men så olika på de andra frågorna. Då vi inte 

hade någon fritext-fråga, kommer vi aldrig få veta om så var fallet. 

På frågan om huruvida teammedlemmarna betedde sig på ett sätt som stämde överens 

med respondentens tidigare uppfattning om människor från deras länder, fick vi spridda svar (se 

Appendix 2). Det är väldigt lika mellan dem som tycker att det stämmer överens och de som inte 

gör det. Att så pass många inte håller med kan ha påverkats av hur mycket kunskap och 

erfarenhet respondenterna redan hade om de olika länderna i teamet. Dock kan det också vara ett 

tecken på att det inte finns lika tydliga förutfattade meningar om olika kulturer bland Generation 

Z, eller i alla fall att de inte stämmer längre.  

 

6. Slutsats 

Globaliseringen har fört med sig ökad efterfrågan av alternativa internationella 

organisationsformer, och globala virtuella team har sagts vara en arbetsform som tillfredsställer 

det behovet. Att användandet av globala virtuella team ökar, kräver att det finns individer som är 

duktiga på att arbeta i multikulturella miljöer. Flera forskare har pekat på att Generation Z, nästa 

generation ut i arbetslivet, har utvecklat den kulturella intelligens som krävs för att klara av dessa 

miljöer. Vårt syfte med den här undersökningen var att få en uppfattning om vilken roll 

nationella kulturskillnader spelar i globala virtuella team bestående av Generation Z. Detta för att 

avgöra hur mycket fokus framtidens internationella organisationer behöver lägga på skillnader i 

nationell kultur, och på de eventuella problem som uppstår på grund av detta. 

 Genom vårt resultat och analys kan vi nu konstatera att det finns indikationer på att 

kulturer blir mer lika, i alla fall när det handlar om faktorer som beror på kommunikation. 

Grundläggande normer och värderingar skiljer sig fortfarande åt. Dock upplevs fortfarande 

kulturella skillnader påverka grupparbetet i allmänhet, även om det kan vara svårt att sätta fingret 

på hur dessa skillnader uttrycker sig. En viktig upptäckt är att nationella kulturskillnader inte 

alltid behöver vara ett problem, utan att de även kan ha en positiv inverkan på gruppdynamiken. 
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Detta innebär att framtidens arbetsgivare har möjlighet att utnyttja dessa skillnader till någonting 

som hjälper, snarare än stjälper, teamen.  

Att vi sett tendenser på att skillnader i nationell kultur spelar en mindre roll i globala 

virtuella team än tidigare innebär att de problem som är associerade med det här arbetssättet kan 

komma att försvinna på lång sikt. Om barriärerna som kulturella skillnader skapar försvinner 

skulle framtidens globala virtuella team kunna hålla en hög prestationsnivå redan från början, 

samtidigt som de internationella organisationer som de tillhör skulle få lägre kostnader, förbättrat 

resursutnyttjande och fler konkurrensfördelar. Om så blir fallet kan dock bara tiden utvisa, men 

en sak är säker redan idag; nationella kulturskillnaders roll är i förändring. 

 

6.1 Avgränsningar 

Det finns en del begränsningar med vår studie, och den främsta är storleken på vår population. Vi 

inser att då vi haft en så pass liten population minskar styrkan i våra statistiska beräkningar, 

vilket gör att sambanden blir svagare. Dessutom kan vi inte generalisera vårt resultat till att gälla 

i andra situationer än den vi undersökt nu. Därför vill vi trycka på att våra resultat endast visat 

tendenser på skillnader i nationell kulturs betydelse, och att det krävs en mycket större 

population för att med säkerhet kunna säga att så är fallet. 

En annan begränsning med vår studie är att vår population var med i de globala virtuella 

teamen under år 2011 och 2012, och kanske därför inte kommer ihåg exakt hur grupparbetet gick 

till. Hade vi gjort undersökningen med 2013s tävlande hade vi möjligen kunnat få ett mer 

rättvisande resultat. Dessutom var respondenterna bara med i teamet under tre veckor, och det 

kan hända att vi hade fått andra resultat om vi undersökt mer långvariga globala virtuella team. 

Ytterligare en faktor vi måste ta i beräkning är att de flesta som deltog i tävlingen gjorde det av 

fri vilja, och det kan innebära att de är mer öppna för att arbeta med människor från andra länder. 

Det kan hända att kultur spelar en annan roll i team som tvingas arbeta tillsammans. Dessutom 

måste vi även komma ihåg att vi gjort den här undersökningen på studenter, och att globala 

virtuella team i arbetslivet kan se annorlunda ut.  

Slutligen vill vi poängtera att vi endast undersökt individualism och kollektivism, och att 

det finns en rad andra kulturella aspekter som påverkar grupparbetet i ett globalt virtuellt team. 

Därför kan vårt resultat bara begränsas till individualism-kollektivism, men det kan ge en 
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indikation på att andra aspekter av kultur också kan ha förändrats i och med den ökade 

globaliseringen. 

 

6.2 Framtida forskning 

De tidigare nämnda kulturella aspekterna, som liksom individualism-kollektivism påverkar 

arbetet i globala virtuella team, kan även de vara intressanta att undersöka i framtida forskning. 

En mer omfattande studie, där fler kulturella dimensioner mäts och jämförs med tidigare 

iakttagelser, skulle kunna ge en bredare förståelse för hur Generation Z hanterar och påverkas av 

nationella kulturskillnader. Generation Z är framtidens arbetstagare, och kunskap om hur de 

arbetar i multikulturella- och virtuella team kan spara både tid och resurser för framtidens 

arbetsgivare.  

  Andra förslag på framtida forskning skulle kunna vara att undersöka om det finns 

ytterligare aspekter av gruppdynamik som påverkar till vilken grad Generation Z upplever 

nationella kulturskillnader i globala virtuella team. Våra motstridiga resultat på andra delen av 

undersökningen pekar på att vi kan ha missat att fråga om viktiga påverkande faktorer, och dessa 

kan vara värda att kartlägga i framtida studier. Detta för att få en mer heltäckande bild av hur 

Generation Z upplever nationella kulturskillnader i globala virtuella team.  
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Appendix 

 

1. Enkät 

 

Working in multicultural teams 
Thank you for taking time to answer this survey, your help is of great value to us! 
 
 
 
Questions 1-10 are intended to assess your views of groupwork. 
Questions 11-39 relate to working in your global teams. 
Questions 40-62 are intended to assess your perception of cultural differences within the team. 
Questions 63-81 are asked to get some general information regarding your background. 
 
 
 
1. I sacrifice my self-intererst for my group. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
2. I act as my fellow group members would prefer me to act. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
3. I stick with my group even through difficulties. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
4. I maintain harmony in my group. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
5. I respect the majority's wish. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
6. I support my group, whether they are right or wrong. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
7. I respect decisions made by my group. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
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8. I remain in my group if they need me, even when I am dissatisfied with them. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
9. I avoid arguments within my group, even when I strongly disagree with other members. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
10. I make an effort to avoid disagreements with my group members. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
11. We would not have been able to complete the project without everyone's contribution. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
12. Information used to make key decisions was freely shared in the team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
13. There was a lot of friction among members in my team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
14. There was a definite leader in our team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
15. When we worked together on the team, everyone's ideas were needed for us to be 
successful. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
16. Our team members all had the necessary qualifications for effective team performance. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
17. We tried to get to know one another before beginning work on our project. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
18. There were frequent conflicts about ideas in my team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
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19. Team members had to work closely together to get the tasks done. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
20. There was a lot of tension among our members. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
21. We had a lot of difficulty communicating in our team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
22. When we worked together on the team, I had to find out what everyone else knew if I  
was going to be able to complete my part of the project. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
23. I needed to coordinate my work with that of other team members to accomplish my 
part of the team's work. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
24. There were a lot of personality conflicts in my team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
25. Team members shared all sources with other members at all times. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
26. Members of my team freely provided their personal expertise and insight. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
27. There was a lot of conflict about the work we do in my team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
28. Our team members fulfilled whatever tasks they took on successfully. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
29. I trusted the expertise of all my team members. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
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30. I was easily able to count on help from my team members. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
31. There was considerable disagreement in the team about the way to work. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
32. Team members encouraged each other to introduce different ideas and suggestions. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
33. Team members respected each other's emotions and ideas. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
34. Team members were kept "in the loop" about all issues affecting the team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
35. Most of the difficulties occurring in our team were caused by lack of understanding of  
each other's backgrounds. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
36. There were a lot of differences of opinion in my team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
37. All of our team members were committed to the result of the project. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
38. All of our team members were unafraid to express their opinions. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
39. There was a lot of emotional conflict among members in my team. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
 
40. My team members acted in ways that are consistent with my earlier perceptions of 
people from their country of origin. 
 
Strongly disagree 1234567 Strongly agree 
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41. I noticed differences in the way that my team members were able to trust the other 
members of the team. 
 
- Yes  
- No 
- Can’t tell 
 
42. If yes on the question above;  
 
These differences in trust were related to personality 
These differences in trust were related to national culture 
Both 
Can't tell 
 
43. I noticed differences in the way that my team members felt comfortable working in a 
group. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
 
44. If yes on the question above; 
 
- These differences in comfortability were related to personality 
- These differences in comfortability were related to national culture 
- Both 
- Can’t tell 
 
45. I noticed differences in the way that my team members felt comfortable taking 
responsibility for their own work. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
 
46. If yes on the question above; 
 
- These differences in responsibility were related to personality 
- These differences in responsibility were related to national culture 
- Both 
- Can't tell 
 
47. I noticed differences in the way that my team members preferred to communicate. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
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48. If yes on the question above; 
 
- These differences in communication were related to personality 
- These differences in communication were related to national culture 
- Both 
- Can't tell 
 
49. I noticed differences in the way that my team members felt free to express their 
opinions and ideas. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
 
50. If yes on the question above; 
 
- These differences in mean of expressing were related to personality 
- These differences in means of expressing were related to national culture 
- Both 
- Can’t tell 
 
51. I notices differences in the way that my team members handled conflicts related to the 
team task. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
 
52. If yes on the question above; 
 
- These differences in conflict handling were related to personality 
- These differences in conflict handling were related to national culture 
- Both 
- Can’t tell 
 
53. I noticed differences in the way that my team members handled conflicts that occurred 
between team members. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
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54. If yes on the question above; 
 
- These differences in conflict handling were related to personality 
- These differences in conflict handling were related to national culture 
- Both 
- Can’t tell 
 
55. Me and my team members had different perspectives on time and deadlines. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
 
56. If yes on the question above; 
 
- These differences in perspectives were related to personality 
- These differences in perspectives were related to national culture 
- Both 
- Can’t tell 
 
57. Me and my team members had different core values. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
 
58. If yes on the question above; 
 
- These differences in values were related to personality 
- These differences in values were related to national culture 
- Both 
- Can’t tell 
 
59. Me and my team members had different expectations on how people should work 
together in teams. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
 
60. If yes on the question above; 
 
- These differences in expectations were related to personality 
- These differences in expectations were related to national culture 
- Both 
- Can’t tell 
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61. Overall, I noticed differences in national culture amongst myself and my team members. 
 
- Yes 
- No 
- Can’t tell 
62. If yes on the question above; 
 
- These differences in national culture affected the team work negatively 
- These differences in national culture affected the team work positively 
- These differences in national culture did not affect the team work 
 
63. Were you the team leader? 
 
- Yes 
- No 
 
64. How many team members participated during the whole task?  
 
65. Which countries did your team members (that participated throughout the whole task) 
represent? Please list. 
 
66. In which country do you currently live? 
 
67. In which country were you born? 
 
68. What is your age? Please enter a number. 
 
69. Are you; 
 
- Male 
- Female 
 
70. How typical do you consider your views to be of people who live in the country in which 
you were born? 
Please check one box corresponding to a number from 1 to 10. The higher the number, the more 
typical you consider your views to be of the people who live in the country in which you were 
born. 
 
Not at all typical 12345678910 Very typical 
 
71. If you do not consider yourself to be represented by the country indicated in question  
67, with which country/culture do you identify with the most? 
 
72. Besides your country of birth, which other countries have you lived in for longer than 
one year? Please list. 
 
73. What is your native language? 
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74. If English is not your native language, how would you assess your capability to 
understand written English? 
 
- Very weak 
- Weak 
- Moderate 
- Average 
- Good 
- Very good 
- Excellent 
- Fully bilingual 
 
75. What is the highest level of education you have achieved? 
 
- Some secondary education 
- Completed secondary education 
- Some university education 
- Completed undergraduate degree 
- Completed graduate degree 
- Completed Ph.D./Doctoral degree 
 
76. Before your participation in GEE business competition, how often did you visit 
international websites? 
 
- Daily 
- Weekly 
- Monthly 
- Yearly 
- Never 
 
77. Before your participation in GEE business competition, how often did you use 
international social media platforms? 
 
- Daily 
- Weekly 
- Monthly 
- Yearly 
- Never 
 
78. Before your participation in GEE business competition, how often did you watch 
international movies? 
 
- Daily 
- Weekly 
- Monthly 
- Yearly 
- Never 
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79. Before your participation in GEE business competition, how often did you watch 
international TV-shows? 
 
- Daily 
- Weekly 
- Monthly 
- Yearly 
- Never 
 
80. Before your participation in GEE business competition, how often did you watch 
international news? 
 
- Daily 
- Weekly 
- Monthly 
- Yearly 
- Never 
 
81. Before your participation in GEE business competition, how often did you participate 
in international interactive computer games? 
 
- Daily 
- Weekly 
- Monthly 
- Yearly 
- Never 
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2. Resultat hypotes 2 

 
 
40. Mina teammedlemmars beteende stämde överens med mina tidigare 
erfarenheter av människor från deras ursprungsland? 
 

         1 – Håller inte med 5 17% 
      2 3 10% 
      3 4 13% 
      4 7 23% 
      5 7 23% 
      6 2 7% 
      7 – Håller med 2 7% 
      

 
30 

        
 

Resultat för fråga 76-81: Exponering för internationella medier 
 

 

76. 
Webbsidor 

77. 
Sociala medier 

78. 
Filmer 

79. 
TV-serier 

80. 
Nyheter 

81. 
Dataspel 

Dagligen 47% 53% 13% 20% 37% 3% 
Veckovis 30% 20% 37% 40% 33% 7% 
Månadsvis 13% 10% 40% 27% 17% 20% 
Årligen 3% 0% 10% 3% 7% 13% 
Aldrig 7% 17% 0% 10% 7% 57% 
 


