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Sammandrag 

Bakgrund: Virtuellt arbete blir allt vanligare därför att tid och pengar kan sparas och 

arbetskollegor behöver inte finnas på samma plats för att samarbeta. Forskningen har dock 

inte hållit takten med utbredningen av virtuellt arbete, och forskning på team i praktiken 

efterfrågas. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka konceptet virtualitet i praktiken, och hur virtualitet 

upplevs av medlemmar i team som arbetar virtuellt. Fokus ligger specifikt på geografisk 

spridning. 

Genomförande: Genom en litteraturstudie gjordes en sammanställning av olika dimensioner 

av virtualitet och hur graden av dessa kan bestämmas. Genom en kvalitativ studie av fem 

team som arbetar virtuellt fångades åsikter och upplevelser angående virtualitet. 

Resultat: Litteraturstudien visar att forskningen har börjat behandla virtualitet som ett attribut 

i alla team. Trots det är geografisk spridning den vanligaste dimensionen för att definiera 

virtualitet. Intervjustudien visade att geografisk spridning inte är ett tillräckligt mått för att 

undersöka virtualitet, men den kan ge indikation om den virtuella frivilligheten och vilka 

utmaningar teamet kan möta.   

Slutsats: Geografisk spridning är inte nödvändig för att definiera virtualitet. Däremot kan den 

ha betydelse för hur utmaningarna med virtualitet hanteras, vilket beror på teamets kontext. 

Därför kan det vara mer betydelsefullt att studera teamets kontext än teamets grad av 

virtualitet.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Virtuella team, grad av virtualitet, kontext, team, geografisk spridning, virtuell 
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1 Bakgrund 

Ny teknologi har gjort det möjligt för fler människor att arbeta på distans. En undersökning 

som presenterats i Svenska Dagbladet visar att 70 procent av tjänstemännen i Sverige har 

arbete som helt eller delvis kan utföras på distans (Lomberg, 2013). Virtuella arbetsmiljöer, 

där anställda arbetar på distans från varandra och från ledningen är verklighet, och nästan alla 

team har någon grad av virtualitet (Martins, Gilson & Maynard, 2004; Schweitzer & 

Duxbury, 2010; Watson-Manheim, Chudoba & Crowston, 2012). 

Fördelar med virtuellt arbete som ofta tas upp är att det kan spara tid och ge ökad frihet för 

anställda, expertis från olika geografiska platser kan utnyttjas och samordningen i globala 

företag kan underlättas (Cascio, 2000; Malhotra, Majchrzak & Rosen, 2007; Martins et al., 

2004). Nackdelar som ofta nämns rör svårigheter i kommunikation, svårigheter att skapa 

gemensam målbild och risk för isolering på grund av brist på fysiska möten (Daim, Ha, 

Reutiman, Hughes, Pathak, Bynum, & Bhatla, 2012; Hertel, Geister & Konradt, 2005). 

Fördelarna anses ofta väga upp nackdelarna och virtuellt arbete är något som blir allt 

vanligare, framför allt i form av så kallade virtuella team (Martins et al., 2004). Definitionen 

av vad som är ett virtuellt team varierar. Traditionellt har det beskrivits som grupper av 

geografiskt spridda människor med ett gemensamt mål. Deras arbetsuppgifter är beroende av 

varandra, men de träffas sällan face-to-face utan är beroende av teknik för att kommunicera 

(Bell & Kozlowski, 2002; Hertel, Konradt, & Orlikowski, 2004; Townsend, DeMarie & 

Hendrickson, 1998). 

1.1 Problematisering 

Forskningen om virtuella team har inte hållit takten med utbredningen av arbetsmetoden 

(Schweitzer & Duxbury, 2010). Olika definitioner har gjort det svårt att jämföra 

forskningsprojekt och resultaten har varit varierande (Chudoba, Wynn, Lu & Watson-

Manheim, 2005; Watson-Manheim et al., 2012). Dessutom har man traditionellt kontrasterat 

virtuella team mot samlokaliserade team (Schweitzer & Duxbury, 2010). Idag har allt fler 

forskare börjat se på virtualitet som ett attribut hos alla team (Martins et al., 2004). Därför 

undersöks numer teams grad av virtualitet, snarare än huruvida ett team är virtuellt eller ej. 

Forskningen har dock blivit kritiserad för att den ofta genomförts som experiment med 

studenter som deltagare, och det efterfrågas fler studier från praktiken (Schweitzer & 

Duxbury, 2010). 
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Många forskare anser att geografisk spridning är kopplat till virtualitet och ofta hävdas 

geografisk spridning också vara en förutsättning för att ett team ska anses virtuellt (Martins et 

al., 2004). Att teammedlemmar är lokaliserade till olika geografiska platser kan också vara en 

orsak till virtuellt samarbete (Schweitzer & Duxbury, 2010). Gibson och Gibbs (2006) 

påpekar dock att även samlokaliserade team kan arbeta virtuellt av bekvämlighetsskäl. 

Kirkman och Mathieu (2005) är kritiska till att koppla ihop geografisk spridning och 

virtualitet, och de menar att samlokaliserade team också arbetar virtuellt i olika utsträckning. 

Den rådande utvecklingen mot att undersöka grader av virtualitet snarare än att undersöka om 

ett team är virtuellt eller samlokaliserat, samt att det saknas forskning från team i praktiken 

gör det intressant att undersöka hur virtualitet upplevs av teammedlemmar i praktiken. Då 

geografisk spridning är ett vanligt sätt att definiera virtualitet är detta mått särskilt intressant 

att undersöka närmare. 

1.1.1 Syfte och forskningsfråga 

Med utgångspunkt i den ovan beskrivna problematiseringen genomförs en studie för att 

undersöka konceptet virtualitet. Syftet ät att undersöka hur virtualitet upplevs av 

teammedlemmar i praktiken. Mer specifikt ligger fokus på upplevelsen av geografisk 

spridning.  Forskningsfrågan lyder “Hur upplevs geografisk spridning av medlemmarna i ett 

team som arbetar virtuellt?”.  

1.2 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen är strukturerad som följande: I det andra avsnittet görs en genomgång av teori och 

tidigare forskning på området virtuella team. Litteraturen om dimensioner av virtualitet 

sammanställs i en matris. Det tredje avsnittet beskriver metoden; hur studien genomfördes och 

vilka konsekvenser våra val fick. Resultatet av studien presenteras, analyseras och diskuteras 

med hjälp av teorin i det fjärde avsnittet. I det femte avsnittet presenteras slutsatsen och dess 

implikationer, och förslag på framtida forskning ges. 

2 Teori 

Traditionellt har virtuella team definierats som team med speciella attribut, så kallade 

dimensioner, som gör att de skiljer sig från samlokaliserade team. Det finns ingen konsensus 

kring vad som definierar virtuella team, utan olika forskare framhåller olika dimensioner som 

avgörande för om ett team är virtuellt eller ej. På senare tid har allt fler forskare börjat 

diskutera grader av virtualitet snarare än att kontrastera samlokaliserade och virtuella 
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team.  För att överblicka forskningen på virtualitet genomfördes en litteraturstudie. Nedan 

följer en sammanställning av både dimensioner och grader av virtualitet. 

2.1 Dimensioner av virtualitet 

Det finns ingen entydig definition av virtuella team (Chudoba et al., 2005). Olika forskare 

använder olika dimensioner för att beskriva virtualitet. De vanligaste dimensionerna är 

geografisk spridning, asynkron interaktion och teknologiberoende (Martins et al., 2004; 

Schweitzer & Duxbury, 2010). Dessa dimensioner utvecklas nedan. 

2.1.1 Geografisk spridning 

Geografisk spridning mellan teammedlemmar är den vanligaste dimensionen för att definiera 

virtuella team (Schwietzer & Duxbury, 2010).  Geografisk spridning handlar om var 

teammedlemmarna är lokaliserade till varandra rent geografiskt. Som kontrast till 

samlokaliserade team är medlemmar i ett virtuellt team inte lokaliserade till en fysisk plats, 

utan de kan vara utspridda över världen (Hertel et al., 2004; Martins et al., 2004). Det kan 

innebära att en eller flera teammedlemmar arbetar hemma under normala arbetsdagar, att 

medlemmar arbetar medan de reser, eller att man samarbetar med människor på olika 

anläggningar eller geografiska zoner (Chudoba et al., 2005). Schweitzer och Duxbury (2010) 

hävdar att geografisk spridning bör vara tillräckligt för att klassificera ett team som virtuellt.  

Det finns kritik mot att använda geografisk spridning som en dimension av virtualitet. Både 

Kirkman och Mathieu (2005) samt Gibson och Gibbs (2006) kritiserar det underliggande 

antagandet att medlemmar som är samlokaliserade sannolikt inte interagerar genom virtuella 

medel. De håller med om att team som är geografiskt spridda troligtvis är mer benägna att 

samarbeta virtuellt än team som är samlokaliserade. De hävdar dock att geografisk spridning 

inte är en förutsättning för ett virtuellt team. Även samlokaliserade team kan välja att vara 

virtuella i olika utsträckning.  

2.1.2 Asynkron interaktion 

Asynkron interaktion tillhör också en av de vanligaste dimensionerna. Det innebär att team 

inte har möjlighet, eller väljer att inte alltid interagera face-to-face (Kirkman, Rosen, Gibson, 

Tesluk & McPerson, 2002). Eller att teammedlemmar arbetar över tidsmässiga gränser vilka 

begränsar möjligheterna att interagera i realtid (Schweitzer & Duxbury, 2010).  Orsaken kan 

vara olika tidszoner, olika arbetstider, eller på grund av användning av asynkron 

kommunikationsmedia så som epost (Bell & Kozlowski, 2002; Kayworth & Leidner, 2002).   
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Denna dimension kan kritiseras på samma grunder som geografisk spridning. Virtuellt arbete 

kan vara en förutsättning för att ha asynkron inreaktion, men det betyder inte att team som 

interagerar i realtid inte arbetar virtuellt. I enlighet med Kirkman och Mathieu (2005) 

resonemang ovan om geografisk spridning ter det sig sannolikt att team som samarbetar i 

realtid kan välja att arbeta virtuellt på samma sätt som samlokaliserade team. 

2.1.3 Teknologiberoende 

En tredje dimension som är vanlig är i definitioner av virtualitet är teknologiberoende. 

Virtuella team definieras ofta som team som är beroende av teknologi för att kommunicera 

och samarbeta (Martins et al., 2004). Griffith, Sawyer och Neale (2003) argumenterar att 

teknologi har gjort det möjligt att skapa team av medlemmar som tidigare inte hade möjlighet 

att samarbeta på liknande sätt. Teknologin kan bestå av synkron kommunikationsteknik, så 

som videokonferenser, och/eller asynkron kommunikationsteknik, så som epost (Bell & 

Kozlowski, 2002). Kirkman och Mathieu (2005) utvecklar denna aspekt och inkluderar de 

tekniska verktygens rikhet och värdet på informationen som kommer genom användning av 

dem. 

Teknologianvändning som en dimension för att definiera virtualitet har fått kritik av 

Schweitzer och Duxbury (2010). De hävdar att utsträckningen som ett team är beroende av 

teknologi beror på deras grad av virtualitet, och inte tvärtom. De anser att 

teknologianvändning är en konsekvens av virtualitet, snarare än ett mått på det.  Andra 

forskare har hävdat att virtualitet fanns innan teknik. Joy-Matthews och Gladstone (2000) 

beskriver att teammedlemmar aldrig har kunnat utföra allt arbete tillsammans. De 

argumenterar därför för att team alltid varit tvungna att samarbeta på distans, även innan 

internet och annan kommunikationsteknologi. Dessutom framhåller Martins et al. (2004) att 

rent samlokaliserade team, som inte använder någon form av kommunikationsteknologi är 

ovanliga idag. 

2.1.4 Övriga dimensioner 

Förutom de ovan nämnda dimensionerna förekommer även andra dimensioner för att 

definiera virtualitet. Martins et al. (2004) framhåller spridning över organisationsgränser som 

en vanlig dimension av virtuella team. Flera forskare räknar aspekter av teamets mångfald 

som en dimension av virtualitet (Gibson & Gibbs, 2006; Chudoba et al., 2005; Martins et al., 

2004). Gibson och Gibbs (2006) samt Townsend et al. (1998) menade att strukturell dynamik 

och organisationsgränser är dimension av virtualitet. Chudoba et al. (2005) inkluderade också 

arbetsrutiner i deras dimensioner av virtualitet.  Kritik mot dessa dimensioner är att de är 
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relevanta för att studera team och teameffektivitet i alla typer av team, inte bara virtuella. 

Enligt Schweitzer och Duxbury (2010) utgör dessa dimensioner därför inte mått på virtualitet. 

2.1.5 Sammanfattning av dimensioner 

Dimensionerna från litteraturen som diskuteras ovan är sammanställda i en matris, se tabell 1. 

Matrisen följer Schweitzer och Duxburys (2010) litteratursammanställning, med skillnaden att 

vårt fokus ligger på artiklar som berör grader av virtualitet. 

Tabell 1. Sammanställning av dimensioner av virtualitet. 
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Med bakgrund i ovan nämnda dimensioner har ett ökat antal forskare börjat diskutera 

virtualitet som ett spektrum där alla team har en grad av virtualitet. Där mått på grad av 

virtualitet är nära sammankopplade med dimensionerna av virtualitet.  Med utgångspunkt i de 

vanligast förekommande dimensionerna presenteras en översikt av grader av virtualitet. 
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2.2 Grad av virtualitet 

Ett ökat antal forskare hävdar att det inte går att klassificera team som samlokaliserade eller 

virtuella (Griffith et al., 2003; Schweitzer & Duxbury, 2010). De traditionella definitionerna 

av virtualitet anses vara för deterministiska och virtualitet bör ses som ett attribut, som i 

varierande grad, finns i alla team (Kirkman & Mathieu, 2005; Martins et al., 2004). Detta 

innebär också att en del team är mer virtuella än andra (Kirkman, et al., 2002).   

Watson-Manheim et al. (2012) föreslår att virtualitet ska ses som ett dynamiskt tillstånd. För 

att undersöka detta använder de begreppen kontinuiteter och diskontinuiteter. Kontinuiteter 

och diskontinuiteter beskriver den miljö där virtuella team arbetar, både den rena arbetsmiljön 

och individernas uppfattningar i den virtuella arbetsmiljön. Utgångspunkten är att gränser är 

dynamiska och har olika konsekvenser under olika omständigheter, beroende på 

medlemmarnas upplevelser. Chudoba et al. (2005) använder Watson-Manheim et al:s (2002) 

diskontinuiteter och föreslår ett virtualitetsindex för att utvärdera hur virtuellt ett team är. 

Fördelen med diskontinuitetkonceptet är att varje element kan bli trovärdigt mätt och 

rapporterat inom ramen för en individs upplevelse (Watson-Manheim et al., 2012). Med andra 

ord kan teammedlemmarna tillförlitligt säga om de arbetar med människor på till exempel ett 

fysiskt avstånd och hur de upplever det. 

Forskningen på grader av virtualitet är relaterad till de tidigare nämnda dimensionerna. Trots 

att forskarna är överens om att man bör undersöka grader snarare än absoluta tillstånd finns 

olika syn på vilka dimensioner som bör undersökas. Den här uppsatsen följer i Schweitzer och 

Duxbury (2010) fotspår då deras definition av virtualitet behandlar de vanligaste 

dimensionerna; geografisk spridning och asynkron interaktion. De betraktar dessa 

dimensioner som spektrum där team kan placeras på en skala mellan 0 % och 100 % virtuella. 

Schweitzer och Duxbury använder medlemsvirtualitet för att mäta geografisk spridning och 

arbetsvirtualitet för att mäta asynkron kommunikation. De argumenterar för att dessa är 

tillräckliga för att var för sig eller tillsammans känneteckna virtualitet.  

2.2.1 Medlemsvirtualitet 

Medlemsvirtualitet är kopplat till dimensionen geografisk spridning och visar till vilken grad 

virtuella teammedlemmar är samlokaliserade eller spridda (Schweitzer & Duxbury, 2010). 

För team som är lokaliserade på fler än en plats beräknar Schweitzer och Duxbury måttet 

genom att dividera antalet geografiska platser där teammedlemmar är lokaliserade med antal 

teammedlemmar.  Detta multipliceras med hundra för att få ett procentuellt mått på 
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medlemsvirtualiteten. Team som är lokaliserade på samma plats får graden 0% 

virtuellt.  Team där ingen medlem arbetar på samma plats som en annan teammedlem är 

100% virtuellt. Även Gibson och Gibbs (2006) använde en liknande uträkning för att komma 

fram till graden av geografisk spridning. Chudoba et al. (2005) undersökte den geografiska 

diskontinuiteten genom att utvärdera teammedlemmarnas upplevelse av den aspekten.   

2.2.2 Arbetsvirtualitet 

Arbetsvirtualitet hänger enligt Schweitzer och Duxbury (2010) samman med dimensionen 

asynkron interaktion och avser den andel av arbetstiden som läggs på teamet, som inte är 

face-to-face. Det belyser möjligheten att teammedlemmar som arbetar på samma lokalisering, 

inte alltid är närvarande på vid samma tidpunkt på grund av skift eller flexibel arbetstid. 

Schweitzer och Duxbury beräknar arbetsvirtualiteten som antal timmar som läggs på 

teamarbete som inte är face-to-face dividerat med det totala antalet timmar som spenderas på 

teamarbete. Detta multipliceras med hundra för att ge ett procentuellt mått. Måttet visar andel 

av den arbetstid som en medlem lägger på teamet som är virtuell, det vill säga tid som man 

inte arbetar face-to-face men ändå arbetar med uppgifter relaterade till teamet. 

Arbetsvirtualiteten betraktas som ett spektrum där 100 % virtuella team aldrig träffas face-to-

face, och team som alltid sitter tillsammans är 0 % virtuella (Schweitzer & Duxbury, 2010). 

Gibson och Gibbs (2006) har en liknande syn, men kopplar även ihop detta med tekniskt 

beroende. De frågade teammedlemmarna i vilken utsträckning de kommunicerar med hjälp av 

tekniska hjälpmedel, jämfört med hur ofta de ses face-to-face. Chudoba et al. (2005) utreder 

tidzonsdiskontinuiteten genom att undersöka teammedlemmarnas upplevelser. 

2.2.3 Övriga grader av virtualitet 

Schweitzer och Duxbury (2010) undersökte även en tredje aspekt av virtualitet, 

avståndsvirtualitet. Avståndsvirtualitet representerar ansträngningen eller den restid som 

behövs för att träffa teammedlemmarna fysiskt, och en hypotetisk mötesplats behöver väljas. 

Enligt Schweitzer och Duxbury (2010) kan detta representera graden av teamets valfrihet 

gällande att arbeta virtuellt eller samlokaliserat. Ju närmare varandra teammedlemmarna 

finns, desto mer kan deras virtualitet ses som ett eget val. Avståndsvirtualitet ger en tydligare 

bild än medlemsvirtualitet av ansträngningen som krävs för att teamet ska mötas fysiskt 

eftersom den tar hänsyn till hur långt ifrån varandra medlemmarna är. Medlemsvirtualitet tar 

endast hänsyn till antalet geografiska platser, inte till avståndet mellan dessa. Chudoba et al. 

(2005) undersökte förutom den geografiska och tidszonsdiskontinuiteten även fyra andra 

diskontinuiteter rörande kultur, arbetsrutiner, organisation och teknik. Alla dessa förväntas 
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visa aspekter som är särskiljande i en virtuell arbetsmiljö. Till vilken grad ett team är virtuellt 

beror på medlemmarnas upplevelse kring var och en av dessa aspekter. Gibson och Gibbs 

(2006) undersökte även grader av strukturell dynamik och nationell mångfald.   

2.3 Kontext 

En aspekt som ofta tas upp när det gäller teamarbete är vikten av att skapa en gemensam 

kontext inom teamet. Gemensam kontext handlar om att teammedlemmarna har ett 

gemensamt sammanhang och en identitet med gruppen (Ashforth & Mael, 1989). 

Möjligheterna att skapa en gemensam kontext lyfts  ofta fram som en nackdel med virtualitet. 

Det är svårare för team som arbetar virtuellt att skapa samhörighet och det är stor risk att 

teammedlemmarna känner sig isolerade (Hertel, Geister & Konradt, 2005). Denna utmaning 

kopplas framför allt till team med geografisk spridning (Daim et al., 2012).  

Något som bidrar till svårigheten att skapa en gemensam kontext är bristen på fysiska möten 

(Daim et al., 2012).  Daim et al. hävdar att det finns saker i vår kommunikation så som 

kroppsspråk och tonläge som inte kan kommuniceras annat än face-to-face. Dessa är viktiga 

för att skapa sociala relationer mellan teammedlemmar. Även om viss kommunikationsteknik 

såsom videokonferenser fungerar bättre än till exempel epost, lider även team som använder  

rika kommunikationsteknologier brist på fysiska möten (Kayworth & Leidner, 2002). I 

diskussionen angående grad av virtualitet är dock gemensam kontext något som inte berörs 

nämnvärt.  

Brown och Duguid (2001) behandlar inte virtuella team specifikt men tar upp kontext från ett 

social-praktiskt perspektiv och pekar på vikten av gemensam kontext. De menar att 

utmaningar uppstår när man försöker kommunicera både över distans och olika kontexter. Om 

kontexten är liknande i båda ändar av kommunikationen fungerar den förmodligen bra. Om 

kontexten är olika kan problem uppstå. De skriver “The need to share some practice to be able 

to share new ideas reveals the challenge of workplace communication and coordination.” 

(Brown & Duguid, 2001, s. 204). Detta citat synliggör en av utmaningarna som team som 

arbetar virtuellt står inför. Gibson och Gibbs (2006) tar upp kontext i viss mån och menar att 

den geografiska spridningen kan innebära att det är svårare att interagera med och förstå 

medlemmar som man inte delar kontext med.  
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2.4 Sammanfattning av teorin 

Traditionellt har forskning kontrasterat team som virtuella eller samlokaliserade. Definitionen 

av vad som är virtuellt är dock inte enhetlig. De vanligaste dimensionerna för att definiera 

virtualitet är geografisk spridning, asynkron interaktion och tekniskt beroende.  Senare 

forskning har börjat betrakta virtualitet som ett attribut som finns i alla team. Med 

utgångspunkt i de vanligaste dimensionerna har Schweitzer och Duxbury (2010) tagit fram 

två mått på virtualitet: Medlemsvirtualitet som hänger samman med teamets geografiska 

spridning, och arbetsvirtualitet som hänger samman med teamets asynkrona interaktion. 

Dessa mått anses var och en för sig eller båda tillsammans vara tillräckliga för att visa på 

virtualitet. Schweitzer och Duxbury argumenterar även för att tekniskt beroende är en 

konsekvens av virtualitet, inte ett mått för att beskriva det. Med utgångspunkt i detta kommer 

uppsatsen att följa i Schweitzer och Duxburys spår för att undersöka grader av virtualitet 

utifrån måtten medlemsvirtualitet och arbetsvirtualitet. 

Geografisk distans är ett område som har behandlats mycket i litteraturen om virtualitet, 

medan kontext har inte uppmärksammats trots att det inom annan forskning har visat sig 

centralt. För denna uppsats anses en diskussion om kontexten vara viktig för att förstå 

upplevda utmaningar med geografisk spridning. Därför anses kontext vara synnerligen 

relevant i diskussioner om virtualitet och team som arbetar virtuellt. 

3 Metod 

Nedan redogörs för genomförandet av studien. Forskningsdesign och urval tas upp för att ge 

bakgrund till studien. Det kommer att ges en beskrivning av deltagarna i studien och hur 

datainsamling och dataanalysen har gått till.  Därefter följer ett avsnitt där studiens validitet 

och reliabilitet diskuteras.   

3.1 Forskningsdesign 

Mycket av tidigare forskning på virtualitet har gjorts under kontrollerade omständigheter i 

form av experiment (Martins et al., 2004; Schweitzer & Duxbury, 2010). Eftersom empiriskt 

material baserat på team i praktiken är begränsat valdes en explorativ ansats. 

Forskningsfrågans utformning: “Hur upplevs geografisk spridning av medlemmarna i ett team 

som arbetar virtuellt?” - där deltagarnas perspektiv och upplevelser är viktiga, talade för en 

kvalitativ studie. Fördelen med en kvalitativ studie är att den täcker in de kontextuella 

förhållanden som råder, vilket ger djupare förståelse för medlemmarnas upplevelser (Yin, 
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2011). Då forskningsfrågan handlar om att utforska arbete i virtuella team, snarare än att testa 

eller bekräfta en hypotes ansågs en explorativ studie vara lämplig (Collis & Hussey, 2003). 

Vår studie omfattar fem intervjuer med medlemmar i team som samarbetar virtuellt i sitt 

dagliga arbete. 

3.2 Urval 

Ett icke-slumpmässigt, ändamålsenligt urval gjordes. Det innebär att forskaren använder sitt 

eget omdöme för att välja ut de fall som bäst kan besvara forskningsfrågan (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2012). Detta ansågs speciellt lämpligt då urvalet var litet och det därför var 

viktigt att välja fall som var särskilt informativa. Rikhet i informationen utökar förståelsen för 

människans natur (Weick, 2007), vilket ansågs viktigt för att uppfylla studiens syfte.  

Nackdelen med den här urvalsmetoden är att man inte kan vara säker på att en rättvisande bild 

av praktiken uppnås. Det är möjligt att de som ställde upp i studien var intresserade av att 

medverka eftersom de är personer med ett stort intresse för virtuellt arbete. Det kan ge en mer 

positiv bild än vad ett slumpmässigt urval hade gett. Detta ansågs vara av mindre vikt då 

syftet med studien var att förstå teammedlemmars upplevelser av framförallt geografisk 

spridning. Istället ansågs att ett icke-slumpmässigt med bredd i form av olika branscher skulle 

bidra mer till rikhet och djup.  

Urvalet skedde i fyra steg: Första steget var att ta reda på vilka dimensioner av virtualitet som 

forskare tidigare har använt. Detta gjordes för att identifiera intressanta och lämpliga attribut 

inför urvalet av teamen. Steg två var att kontakta företag som hade deltagit i “jobba hemma-

dagen” i år. Jobba hemma-dagen arrangeras av Microsoft i ett försök att locka fler att arbeta 

på distans. De företag som deltar i jobba hemma-dagen är alltså bekanta med distans- och 

virtuellt arbete, och utgjorde därför en lämplig startpunkt. Sextio företag kontaktades och svar 

erhölls från tio företag som arbetade virtuellt i någon form. Under steg tre tillämpades 

snöbollsmetoden. Genom snöbollsmetoden ombeds respondenter att identifiera andra 

respondenter som kan vara av intresse för studien (Handcock och Gile, 2011). I steg fyra 

valdes fem lämpliga team från företag i olika branscher; hemtjänst, online-försäljning av 

profilprodukter, rekrytering, resor och IT-tjänster. Företagen valdes för att ge vår studie 

bredd, de kompletterade varandra och representerade vitt skilda verksamhetsområden. 
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3.3 Deltagare 

En person från respektive team intervjuades. För att ge bakgrund och sammanhang till vår 

studie presenteras de olika teamen som vi har studerat nedan. Teamen finns sammanfattade i 

tabell 2 sist i detta avsnitt. 

3.3.1 Hemtjänsten 

Teamet på Hemtjänsten har som uppgift att göra en riskbedömning av en patient per vecka 

genom att fylla i ett bedömningsverktyg, via internet. Teamet består av fyra medlemmar och 

alla har olika professioner och således olika behörighet att bedöma risker. Alla medlemmarna 

sitter på samma adress, men deras arbete karaktäriseras av att de jobbar mycket på distans 

hemma hos vårdtagare. De fyller i bedömningsverktyget individuellt. 

3.3.2 IT-tjänster 

IT-tjänster har 450 anställda i Sverige och 900 totalt i Norden. De arbetar med 

matrisorganisationer där olika kompetenser plockas från olika enheter och geografiska platser 

för att arbeta i virtuella projekt. Teamet som undersöktes består av sex medlemmar som är 

lokaliserade i Sverige och Finland. 

3.3.3 Profilprodukter   

Profilprodukter arbetar med försäljning av profilprodukter och marknadsföring. Företaget har 

tre delägare, men antalet anställda varierar beroende på projekt. De samarbetar mycket 

virtuellt, och alla delägare och anställda finns i Sydsverige. 

3.3.4 Rekrytering 

Teamet på Rekrytering består av två delägare och två anställda och de arbetar med att 

headhunta Microsoft-kompetenser. De har ett kontor som de delar men de arbetar mycket på 

distans, till exempel hemifrån eller när de möter kandidater. 

3.3.5 Resor 

Resor har utvecklat och håller på att lansera en ny internetbaserad resetjänst. Företaget består 

av fem delägare som samarbetar virtuellt som ett team. De bor i olika delar av världen och 

alla medlemmar har inte träffat varandra fysiskt. 
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Tabell 1. Sammanställning över studerade team. 

Företag Respondent Antal medlemmar 
Medlemmarnas 

lokalisering 

Hemtjänsten Sjuksköterska 4 Alla på samma adress 

IT-tjänster Marknadsdirektör 6 
Stockholm, Koupio,  
Espoo, Helsingfors, 

Göteborg 

Profilprodukter Delägare Varierar Alla i Sydsverige 

Resor 
Vice VD/ 

medgrundare 
5 

Stockholm, Malmö, 
Bangkok, Sydney 

Rekrytering Delägare 4 Alla på samma adress 

 

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom intervjuer samt genom att samla information från 

elektroniska källor såsom företagens hemsidor och årsredovisningar. 

3.4.1 Primärdata 

Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär och genomfördes med en representant per 

team. Det innebär att denna uppsats speglar individuella personers perspektiv och upplevelser 

av ett visst team. Det går därför inte att påstå att detta representerar hela teamets upplevelser, 

utan det rör sig om enskilda individer. Under uppsatsen kommer vi att referera till 

respondenterna efter deras företags bransch. 

I ett fall stämdes möte med respondenten för en intervju. De övriga fyra intervjuerna 

genomfördes över telefon. Dessa respondenter var lokaliserade i olika städer runt om i 

Sverige och möjligheterna att träffa dem för en intervju var därför små. En nackdel med 

telefonintervjuer är att det är svårare att etablera personlig kontakt och förtroende, och man 

har ingen möjlighet att tolka kroppsspråk. Det kan också vara svårare att utveckla 
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komplicerade frågor i en telefonintervju än i en fysisk intervju (Saunders et al, 2012). Då alla 

respondenter var vana vid att arbeta virtuellt bedömdes dock telefonintervjuer som 

tillfredsställande. 

3.4.1.1 Intervjuunderlag 

Vi utgick från Gibson och Gibbs (2006) intervjuformulär om team och virtualitet i 

konstruktionen av intervjuunderlaget. Deras studie undersökte vilken påverkan grader av 

virtualitet har på teams innovation. Trots att denna uppsats inte berör ämnet innovation kunde 

de grundläggande frågorna gällande grader av virtualitet användas. På detta sett kunde frågor 

rörande geografisk spridning och samarbete som ej är face-to-face tas från en tidigare 

publicerad artikel. Genom att använda deras intervjufrågor erhålls försäkran om att frågorna 

är relevanta och välformulerade. För att undersöka grad av virtualitet användes Schweitzer 

och Duxburys (2010) metod för att beräkna grad av virtualitet. Genom att använda deras 

metod mättes virtualitet på ett sätt som har beprövats av erkända forskare tidigare. Valet att 

basera vår studie på dessa forskares studier gjordes eftersom det bedömdes att deras artiklar 

om grad av virtualitet är relevanta, samt att det var praktiskt möjligt att få fram tillräckligt 

med material för att kunna dra slutsatser på den tid vi hade till förfogande. 

Varje intervju utgick från ett antal teman och nyckelfrågor, se bilaga. De teman som täcktes 

under intervjuerna handlade om bakgrund (fråga 1-3), vem respondenten var och dennes roll i 

företaget.  Teamet (fråga 4-18) som berörde hur det teamet fungerade och vilken grad av 

virtualitet det hade. Effektivitet (fråga 19-20) berörde hur effektivt respondenten tyckte att 

teamet var.  Styrning (fråga 22) som handlar om hur teamet styrs. Intervjuerna var öppna och 

genomfördes som ett samtal, med följdfrågor efter vad respondenten sa. Intervjuerna tog cirka 

40 minuter och de spelades in i alla fall utom ett, och transkriberades. 

3.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata samlades från företagens hemsidor, sociala medier och bolagsinformation. 

Syftet var att förstärka och komplettera primärdata för att få en bättre förståelse för den 

kontext där de olika teamen verkade. Information som samlades rörde antal företagens 

storlek, verksamhetsområde och geografiska spridning 

3.5 Dataanalys 

Alla intervjuer utom en spelades in och transkriberades. Transkriberingen gjorde det möjligt 

att gå tillbaka och verifiera information som framkom under intervjuerna även senare under 

analysstadiet. inleddes med kodning av data. Kodning innebär att data delas upp i 
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beståndsdelar och kategoriseras efter forskarnas tolkningar (Bryman & Bell, 2007). Under 

kodningen identifierades ett antal nyckelbegrepp, som återkom hos flera av respondenterna. 

Dessa nyckelbegrepp lade sedan grunden för analysen. Kodningen underlättade också 

jämförelsen av svar från de olika respondenterna. Efter kodningen gjordes en ny 

sammanställning av data efter vad nyckelbegreppen visat var av betydelse. Därefter tolkades 

data och slutligen drogs slutsatser baserade på teorin och empirin. 

För att analysera och jämföra grader av virtualitet användes Schweitzer och Duxburys 

(2010)  metod för att beräkna medlemsvirtualitet och arbetsvirtualitet: 

                    
                                                       

                   
  

                 
                                             

                                            
  

Medlemsvirtualiteten beräknas för team som är lokaliserade på fler än en plats. För team där 

alla medlemmar är samlokaliserade är medlemsvirtualiteten noll. 

3.6 Validitet och Reliabilitet 

För att skapa validitet byggdes studien på metoder från tidigare forskning. Studien utgick från 

Schweitzer och Duxburys (2010) metod för att beräkna grad av virtualitet och intervjustudien 

baserades på Gibson och Gibbs (2006) intervjuformulär. Genom att använda metoder som 

prövats av erkända forskare tidigare ökar validiteten i studiens resultat.  

Ytterligare ett sätt att skapa validitet var att genomföra intervjuerna på ett semi-strukturerat 

sätt. Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att det ger viktig bakgrund och 

sammanhang från respondenten, vilket gör det lättare att reda ut orsaker till attityder 

(Saunders et al., 2012). I semi-strukturerade intervjuer ges även möjlighet att ställa följdfrågor 

och be om förtydliganden, vilket gör det lättare förstå frågor som är komplexa och undvika 

missförstånd (Collis & Hussey, 2003). 

En nackdel med intervjuer är den så kallade intervjuareffekten, att intervjuaren påverkar 

respondenten (Saunders et al., 2012). Ett annat problem kan vara att respondenten kan ha 

förutfattade meningar om intervjun och ger vad de tror är “rätt” svar. Detta kan undvikas till 

viss del genom att öka djupet på intervjun (Collis & Hussey, 2003). För att undvika detta och 

för att skapa validitet i intervjuerna ställdes klargörande frågor och respondenten ombads 

förtydliga svårtydda svar. 
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Dessutom skickades ett intervjuprotokoll efter intervjuerna till respondenterna för att 

säkerställa att intervjusvaren hade tolkats rätt, samt för att ge respondenterna chansen att 

komplettera sina svar. Risken med detta är att respondenten ändrar sig och tar tillbaka 

uttalanden, men samtidigt minskas risken för missförstånd och feltolkningar, vilket ger större 

validitet till intervjuerna (Saunders et al., 2012). 

Då flertalet intervjuer gjordes över telefon var det inte möjligt att påverka intervjulokalen. För 

att ändå skapa reliabilitet och ge förutsättningar för respondenten att hitta en passande lokal 

bokades intervjutid i god tid. Detta gav respondenterna chans att förbereda sig och undvika att 

bli störda under tiden som intervjun pågick. Ingen av uppsatsförfattarna har haft insikt eller 

kännedom om organisationerna innan studien startade, vilket underlättar för 

objektiviteten.  Inga namn uppges på personer eller företag, vilket skyddar deltagarnas 

integritet.  Alla respondenter har deltagit frivilligt och de har kunnat dra sig ur om de ångrar 

sitt deltagande. All insamlad data hanteras varsamt och den sprids inte utanför gruppen. 

Då studien har kvalitativ karaktär finns svårigheter i att generalisera till populationen, och det 

ansågs mer passande att generalisera till teori. I det fallet fungerar empiriska beskrivningar 

som input till generaliseringsprocessen (Tsang & Williams, 2012). Att studien utfördes på ett 

relativt litet urval med fem respondenter behöver inte påverka generaliserbarheten, då Lee och 

Baskerville (2003) menar att generaliserbarheten inte nödvändigtvis ökar med ett större urval. 

3.7 Sammanfattning av metoden 

En kvalitativ studie har genomförts för att besvara forskningsfrågan: “Hur upplevs geografisk 

spridning av medlemmarna i ett team som arbetar virtuellt?” En intervjustudie genomfördes 

med respondenter från fem team. Utifrån primärdata i form av intervjuer undersöktes graden 

av virtualitet och ett antal nyckelbegrepp rörande medlemmarnas upplevelser kunde 

identifieras. Sekundär data i form av hemsidor och bolagsrapporter gav information om 

teamens bakgrund och kontext. 

4 Resultat 

Nedan redovisas resultatet av vår intervjustudie. Först presenteras och analyseras teamens 

grad av virtualitet.  Därefter följer en analys baserat på nyckelbegrepp som framkom under 

intervjuerna rörande grad av frivillighet och kontext. 
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4.1 Grad av virtualitet 

För att undersöka teamens grad av virtualitet beräknades deras medlemsvirtualitet och 

arbetsvirtualitet enligt Schweitzer och Duxburys (2010) metod. Resultatet är sammanfattat i 

figur 1. 

  

Figur 1. Sammanställning av teamens grad av arbetsvirtualitet och medlemsvirtualitet.  

* ej möjligt att beräkna medlemsvirtualitet 

Endast två företag i studien har hög grad av både medlemsvirtualitet och arbetsvirtualitet; 

Resor och IT-tjänster. Resor är spridda över flera kontinenter och teammedlemmarna träffas 

aldrig face-to-face. IT-tjänsters teammedlemmar är spridda i Sverige och Finland och ses 

cirka två timmar i veckan face-to-face. Profilprodukter har hög grad av arbetsvirtualitet, men 

låg grad av geografisk spridning då alla är lokaliserade till samma område. Eftersom antalet 

teammedlemmar varierar kunde dock inte medlemsvirtualiteten exakt beräknas i 

Profilprodukter. Hemtjänsten har hög grad av arbetsvirtualitet men ingen grad av 

medlemsvirtualitet då medlemmar har sin bas på samma kontor. Lägst virtualitet i båda 

avseenden har Rekrytering med cirka 50 % arbetsvirtualitet och 0 % medlemsvirtualitet.   

4.1.1 Arbetsvirtualitet 

Arbetsvirtualiteten är enligt Schweitzer och Duxbury (2010) relaterat till asynkron interaktion 

och speglar den andel tid som teammedlemmarna inte arbetar face-to-face.  Studien visar att 

alla teamen hade hög grad av arbetsvirtualitet. Detta beror på att en stor del av arbetet som 

teamen utför inte är face-to-face.  Synkron kommunikation kan dock ske utan att deltagarna 

ses fysiskt. Enligt Bell och Kozlowski (2002) är videokonferens ett exempel på synkron 
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kommunikationsteknik. Detta innebär att teamen, trots att de inte arbetar face-to-face kan 

interagera i realtid. IT-tjänster berättar att videokonferens används ofta, eftersom det är så 

enkelt och smidigt.  

Respondenten från Hemtjänsten berättade att de innan de började arbeta med virtuella team 

hade fysiska möten en gång i veckan som varade i cirka två timmar. Om samma beräkning av 

arbetsvirtualitet görs på deras gamla arbetssätt blir resultatet 90 %, vilket också är högt.  Detta 

kan förklaras av Joy-Matthews och Gladstones (2000) uppfattning att virtuellt teamarbete 

alltid har funnits, eftersom teammedlemmar inte kan göra allt arbete med teamets uppgifter 

tillsammans. I fallet med Hemtjänsten blir det extra tydligt eftersom det arbete de utför till 

största delen görs på distans i vårdtagares hem. På det sättet skiljer sig Hemtjänsten från 

övriga team i studien eftersom deras arbete aldrig har kunnat göras på ett kontor. Antalet 

timmar som Hemtjänsten lägger på att arbeta ej face-to-face blir således högt på grund av det 

sammanhang som teamet existerar i och vilken typ av arbete som de utför.  

4.1.2 Medlemsvirtualitet 

Medlemsvirtualitet mäter geografisk spridning. Tre av de studerade företagen har låg 

medlemsvirtualitet där både Hemtjänsten och Rekrytering har 0 %. Profilprodukters 

medlemsvirtualitet kan inte beräknas exakt, men då alla medlemmar är lokaliserade i samma 

region är den geografiska spridningen och avståndet mellan medlemmarna låg. Resor och IT-

tjänster har hög medlemsvirtualitet med spridning över flera länder. Trots att geografisk 

spridning är den vanligaste dimensionen i litteraturen om virtualitet, så har majoriteten av de 

studerade teamen låg medlemsvirtualitet. Detta kan tala för att just dimensionen geografisk 

spridning, eller den gradvisa medlemsvirtualiteten, inte är ett mått som beskriver hur virtuellt 

ett team är. Detta stämmer överens med Kirkman och Mathieus (2005) syn på att även 

samlokaliserade team kan välja att vara virtuella, på grund av de fördelar som det medför. Att 

samlokaliserade team väljer att arbeta virtuellt hänger samman med hur frivilligt det virtuella 

arbetet är, vilket utvecklas i nästa avsnitt.   

4.2 Grad av frivillighet 

Trots att två av teamen; Hemtjänsten och Rekrytering inte har geografisk spridning eller 

arbetar i skift har de ändå valt att arbeta virtuellt. Schweitzer och Duxbury (2010) använde 

måttet avståndsvirtualitet för att mäta medlemmarnas geografiska spridning i relation till 

varandra och hur svårt det är för medlemmarna att mötas. Avståndsvirtualitet ger en tydligare 

bild än medlemsvirtualitet på ansträngningen som krävs för att teamet ska mötas fysiskt, 
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eftersom den tar hänsyn till hur långt avståndet mellan medlemmarna är. Medlemsvirtualitet 

tar endast hänsyn till antalet geografiska platser, inte till avståndet mellan dessa. Schweitzer 

och Duxbury (2010) använder avståndsvirtualitet för att bedöma frivilligheten i det virtuella 

arbetet. Avståndsvirtualitet och medlemsvirtualitet är dock nära besläktade.  

För att få en uppfattning om frivilligheten tillfrågades respondenterna i vår intervjustudie om 

de skulle arbeta mindre virtuellt om de haft möjlighet, och alla svarade att de inte skulle 

det.  Detta tolkas som att alla team i studien upplevde en valfrihet i det virtuella arbetet. Något 

som däremot skiljer teamen åt är möjligheterna att gå ifrån det virtuella arbetssättet om de 

skulle ändra sig, där de med hög medlemsvirtualitet har mindre möjligheter än de med låg. 

Detta är intressant i denna studie, då teamen med hög medlemsvirtualitet hade 

teammedlemmar lokaliserade på stort avstånd från varandra. Det betyder att samlokaliserade 

team kan välja att arbeta virtuellt, medan geografiskt spridda team inte har samma möjlighet 

att välja. Bal och Foster (2000) hävdar dock att även team som aldrig delar arbetsplats ibland 

behöver eller väljer att träffas face-to-face, medan Kirkman och Mathieu (2005) menar att 

även samlokaliserade team kan välja att arbeta virtuellt i olika utsträckning. Baserat på detta 

diskuteras team med låg och hög medlemsvirtualitet var för sig i följande avsnitt.  

4.2.1 Team med låg medlemsvirtualitet 

Två av de studerade teamen, Hemtjänsten och Rekrytering, arbetar på samma kontor eller i 

samma byggnad, men väljer att utföra delar av arbetet virtuellt. Profilprodukter räknas som att 

ha låg medlemsvirtualitet eftersom alla medlemmar är lokaliserade i samma 

område. Hemtjänsten arbetar virtuellt för att spara tid då det är svårt att sammankalla alla till 

möten på tidpunkter som fungerar för alla, och Rekrytering utnyttjar tiden bättre genom att ge 

medlemmarna chansen att arbeta från den plats de själva anser vara bäst lämpad. 

Profilprodukter väljer att arbeta virtuellt eftersom det sparar tid och pengar. Hemtjänsten har 

valt att vara virtuella trots att de har liten geografisk spridning. De har sina fasta arbetsplatser 

på samma kontor men väljer att arbeta med sitt bedömningsverktyg virtuellt. Det innebär att 

de har möjlighet att träffas om de vill. Det kan tolkas som att deras virtualitet är självvald. 

Dock är den del av deras virtualitet som grundar sig i typen av arbete som de utför, vilket 

huvudsakligen görs på distans, inte självvald.  

Rekrytering arbetar ungefär 50 % virtuellt, och det är till största delen självvalt. Genom 

tekniska lösningar kan de arbeta därifrån de befinner sig vilket ger mindre “spilltid”. De är 

inte spridda i tid och rum, men de väljer att jobba virtuellt eftersom de anser att det ger 

effektivare tidsanvändning. På så sätt kan de plocka de bästa bitarna av virtuellt arbete. Deras 
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grad av virtualitet är sammankopplat med frivillighet; vår tolkning är att de har valt en nivå av 

virtualitet som gör att de till exempel inte går miste om det fysiska mötet, som uppges vara 

viktigt. Alla medlemmar i Profilprodukter är lokaliserade i Sydsverige, men de har 100 % 

arbetsvirtualitet. Det tolkas som att deras grad av frivillighet är hög, då de skulle kunna träffas 

fysiskt utan någon större ansträngning men de arbetar ändå helt virtuellt. Låg 

medlemsvirtualitet tyder alltså på att det virtuella arbetet är mer frivilligt och det kan vara 

lättare att dra nytta av fördelarna med virtuellt arbete utan att behöva uppleva nackdelarna. 

Fördelarna som nämns av respondenterna är mindre stress, ökad flexibilitet och att tid och 

pengar kan sparas. Nackdelar som nämns är att spontana idéer och diskussioner missas och att 

teammedlemmar kan sakna gemenskap med varandra.    

4.2.2 Team med hög medlemsvirtualitet 

Resor och IT-tjänster kan inte arbeta samlokaliserat på grund av företagens spridning i olika 

länder, men de uppgav att de inte hade gjort annorlunda om de haft möjligheten. De tycker att 

fördelarna med virtuellt arbete väger upp nackdelarna. Framförallt för att de kan få tillgång till 

kompetens oavsett var i världen den kompetensen finns. Resor är ett team som aldrig träffas 

face-to-face och har hög grad av virtualitet i form av geografisk spridning. Deras 

utgångspunkt när de grundade företaget var att de ville ha de “bästa personerna” och de 

råkade bo på olika ställen i världen.  

Respondenten uppgav att de inte skulle arbeta på ett annat sätt även om de bodde i samma 

stad och hade möjlighet att jobba samlokaliserat. Eftersom de är så geografiskt spridda måste 

samarbetet ske virtuellt vilket kan tolkas som låg grad av frivillighet. IT-tjänster har också 

hög grad av virtualitet, men eftersom det är ett stort företag så är vår tolkning att det sannolikt 

skulle gå att arbeta mindre virtuellt om de ville, och hitta personer som kan göra jobbet på 

närmare håll. De har valt att plocka personer från olika enheter och geografiska platser för att 

de vill ha de bästa och mest lämpade kompetenserna oavsett lokalisering, och teknik gör det 

möjligt. Sättet som organisationen arbetar på gör att virtuella samarbeten är nödvändiga, 

vilket vi tolkar som att graden av frivillighet är liten.  

4.2.3 Grad av frivillighet och det fysiska mötet 

Joy-Matthews och Gladstone (2000) resonerar att virtuellt arbete har funnits länge på så vis 

att teammedlemmar arbetar tillsammans utan att vara samlokaliserade. Utgår man från deras 

synsätt är hemtjänst en bransch där man alltid har jobbat virtuellt genom den typen av arbete 

man utför. Nya tekniska lösningar har dock gjort det möjligt för fler team att utföra fler 

uppgifter på distans. Detta har gjort att företag som Rekrytering väljer att utföra delar av sitt 
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arbete virtuellt. Idag är det således fler team som har valet att vara virtuella. Andra team 

såsom Resor hade kanske inte funnits om tekniken inte fanns. I det fallet fanns valet att vara 

virtuell innan teamet skapades, men i och med dess existens kan de inte längre välja hur 

virtuella de vill vara. Alla team i studien ansåg dock att de inte hade organiserat arbetet 

annorlunda om de hade kunnat vara helt samlokaliserade. Det tolkas som att alla team 

upplever att de har en hög grad av frivillighet. 

Följer vi i Schweitzer och Duxbury (2010) fotspår där graden av frivillighet anges av hur lätt 

det är att faktiskt träffas face-to-face beroende av geografisk lokalisering har vi endast tre 

team med hög grad av frivillighet. Detta kan stämma, inte i upplevelsen av hur valfritt man är 

virtuell, utan hur man handskas med de utmaningar som olika grader av virtualitet innebär. 

Teamen som på grund av låg geografisk spridning har en hög frivillighet har andra strategier 

för att hantera bristen på fysiska möten jämfört med teamen som har hög geografisk 

spridning. Dessa strategier är kopplade till fysiska möten som alla respondenter uppger vara 

viktiga och kommer att utvecklas i nästa avsnitt.  

Även om alla studerade team upplevde sig som frivilligt virtuella, så är det en skillnad mellan 

team med hög medlemsvirtualitet och team med låg medlemsvirtualitet. Team med liten 

geografisk spridning har lättare att träffas fysiskt, vilket kan vara ett sätt att parera och 

undvika en del av utmaningarna kopplat till virtuellt arbete. Teamen med låg 

medlemsvirtualitet har valt att inte alltid träffas i face-to-face, vilket reducerar informella 

utbyten och sociala signaler. Trots det är sannolikheten liten att de upplever utmaningar i 

samma utsträckning som team med hög medlemsvirtualitet. Detta beror enligt Gibson och 

Gibbs (2006) på att teamen med låg medlemsvirtualitet delar samma geografiska kontext. 

Detta kan tala för att medlemsvirtualiteten kan vara viktig att ha med i analysen, även om det 

inte alltid är ett bra mått på virtualitet. Genom att veta hur stor medlemsvirtualitet ett team har 

erhålls en större förståelse för teamets kontext och deras möjligheter att hantera utmaningar. 

Betydelsen av kontexten behandlas i härnäst. 

4.3 Gemensam kontext  

Gibson och Gibbs (2006) skriver att i geografiskt spridda team är medlemmar inbäddade i 

olika externa sammanhang. Det leder till att medlemmarna har mycket större förståelse för sin 

egen geografiska kontext än för andra teammedlemmars sammanhang. Detta minskar 

möjligheterna för medlemmarna att skaffa sig en gemensam kontextuell kunskap. Av de 

studerade teamen hade två team hög medlemsvirtualitet, vilket med utgångspunkt i Gibson 
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och Gibbs resonemang skulle innebära att de teamen har svårare att skapa en gemensam 

kontext.   

Brown och Duguid (2001) pekar på vikten av gemensam kontext för att kommunicera och 

dela idéer inom teamet. Denna problematik återfinns i en utmaning som togs upp av alla 

respondenterna; vikten av fysiska möten. Flera respondenter framhöll att man kan gå miste 

om idéer, diskussioner och spontan information när man inte ses fysiskt. Rekrytering 

uttrycker: “Mänskan är ett flockdjur och jag tror att 1 + 1 hjärna i alla fall blir 2,5 hjärna. Den 

0,5 extra har en tendens att försvinna då man inte har den fysiska, sociala kontakten”. Deras 

upplevelser liknar det Gibson och Gibbs (2006) fann i sin studie; kreativitet hindras när man 

måste kommunicera genom tekniska hjälpmedel, och det är svårare att tyda andra 

teammedlemmars signaler och kommunikation. 

Pyöriä (2009) anser också att det fysiska mötet är viktigt och föreslår att team som arbetar 

virtuellt bör ses ibland för att hålla fysiska möten och informella sociala aktiviteter. Detta för 

att bibehålla professionella relationer och undvika att teammedlemmarna känner sig isolerade 

från varandra. De flesta teamen i studien såg till att göra detta, eller hade utvecklat en strategi 

för att kompensera bristen på fysiska möten. Hemtjänstens strategi är till exempel att hålla 

uppföljningsmöten var sjätte månad, då de ses fysiskt och diskuterar åtgärdsplaner för varje 

vårdtagare.  

Resor, som har hög medlemsvirtualitet uppger att deras största utmaning är att de kan sakna 

det “semi-professionella och privata”. De virtuella mötena blir väldigt rak på sak, utan 

utrymme och tid att lära känna varandra. Detta är en problematik som Gibson och Gibbs 

(2006) också tar upp. De menar att kommunikation genom tekniska hjälpmedel ofta är mer 

direkt med färre sociala signaler. Resors strategi för att arbeta runt detta är att alltid inleda 

möten med att småprata lite om vardagliga saker. Profilprodukter anser att “människan är en 

social varelse som gillar att träffa andra” och deras strategi för att kompensera för bristen på 

fysiskt möte under arbetstiden är att fika eller ha afterwork tillsammans. Behovet att träffas 

och “känna” på varandra och utmaningarna med kommunikationsteknologi beskrevs väl av 

IT-tjänster: “[...] den djupa sociala kommunikationen med gester och jag höll på att säga 

dofter... hela den personliga utstrålningen, karisman, kan inte tränga igenom de tekniska 

hjälpmedel som finns”.  IT- tjänster arbetar ofta med videokonferenser och detta stämmer väl 

överens med det Kayworth och Leidner (2002) konstaterade. Nämligen att rikheten i 

kommunikationsteknologin inte helt kan ersätta det fysiska mötet.  
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Fysiska möten är viktigt för att skapa en gemensam kontext och det är ofta bristen på dessa 

som sägs öka utmaningarna för virtuella team (Daim et al., 2012). Resor, som på grund av den 

stora geografiska spridningen hade svårt att träffas fysiskt, försökte hitta andra sätt att skapa 

en gemensam kontext. Respondenten berättade: “Ibland sitter jag uppkopplad på Skype på 

videokonferens med de andra så vi kan se varandra när vi jobbar även fast man inte jobbar på 

samma sak eller har ett möte, bara för att känna att man har en gemenskap liksom”. 

Respondenternas fokus på fysiska möten tolkas utifrån detta som svårigheter att skapa en 

gemensam kontext.  

Hertel et al. (2005) tar upp en utmaning som också hänger samman med gemensam kontext. 

De menar att bristen på fysiska möten kan medföra mindre social kontroll och göra att 

medlemmarna känner sig anonyma. Det kan vara svårare att införa och behålla gemensamma 

mål i team som är spridda i tid och rum. Detta kan i sin tur leda till att teamets medlemmar 

anstränger sig mindre då de inte upplever att deras bidrag spelar roll. I teamen som deltog i 

studien var dock detta inget som upplevdes som ett problem. Respondenterna tyckte snarare 

att de hade en stark social kontroll som byggde på att teamen hade tydliga mål som ska nås. 

Resor berättade att de arbetar i två-veckorsperioder med tydliga mål, och har möten varje 

vecka. På veckomötena har de en tydlig agenda och tre stående punkter: 1) Vad har vi gjort? 

2) Vad har vi inte gjort? 3) Vad har hindrat oss? Genom målen blir det uppenbart för de andra 

team-medlemmarna om man har lyckats eller misslyckats med att göra det man har sagt att 

man ska göra. Användandet av mål kan tolkas som att det inte är lika viktigt hur man utför sitt 

arbete, utan att man gör det. Rekrytering beskriver att arbete är något man gör, inte ett ställe 

man går till. Fokus ligger på resultatet snarare än hur, var och när man gör arbetet som leder 

till resultatet. Detta kan kopplas till Forester, Thoms och Pintos (2007) studie som visade att 

bra och tydliga mål samt skapandet av målåtagande är viktiga faktorer för resultatet av arbetet 

i virtuella team. Gemensamma mål kan vara ett sätt för de studerade teamen att skapa en 

gemensam kontext.  

4.4 Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis har de olika teamen i studien olika grad av virtualitet, både i form av 

arbetsvirtualitet och medlemsvirtualitet. Tre av teamen utför minst 50 % av arbetet när de inte 

sitter face-to-face trots att de har låg medlemsvirtualitet. Detta tolkas som att de väljer att vara 

virtuella, trots att de har möjlighet att arbeta mer samlokaliserat. Dessa team anses vara mer 

frivilligt virtuella än de två teamen med hög medlemsvirtualitet. Dock uppger alla teamen i 
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studien att de inte skulle vilja arbeta mer samlokaliserat även om de kunde. Graden av 

frivillighet påverkar vilka utmaningar som teamen möter och hur de hanterar dessa. Den 

största utmaningen som alla respondenter nämner är bristen på fysiska möten, vilket hänger 

samman med behovet av gemensam kontext. Kommunikationen underlättas om kontexten är 

liknande i båda ändar (Brown & Duguid, 2001). Vidare kan kommunikationen bli mindre 

tydlig och rik om den sker via tekniska hjälpmedel (Kayworth & Leidner, 2002). Att 

medlemmar känner samhörighet och arbetar mot samma mål hänger också samman med 

gemensam kontext. Teamen med låg medlemsvirtualitet, och därmed hög grad av frivillighet, 

har större möjlighet att parera bristen på fysiska möten än team med hög medlemsvirtualitet. 

Alla teamen hade dock strategier för att skapa gemenskap och kompensera för bristen på 

fysiska möten.  

5 Slutsats och diskussion 

För att besvara forskningsfrågan, “Hur upplevs geografisk spridning av medlemmarna i ett 

team som arbetar virtuellt?” gjordes en litteraturstudie och en intervjustudie. Litteraturstudien 

visade att geografisk spridning är den vanligast förekommande dimensionen av virtualitet i 

litteraturen. Intervjustudien genomfördes på medlemmar från fem team i olika branscher. Den 

visade att geografisk spridning inte upplevs som centralt av medlemmar i team som arbetar 

virtuellt. Kopplat till geografisk spridning är det fysiska mötet som däremot ansågs vara 

viktigt för alla de studerade teamen. De team som hade möjlighet arbetade alla för att ses 

fysiskt ibland. De team som inte hade den möjligheten arbetade för att hitta substitut. Med 

utgångspunkt i Brown och Duguid (2001) tolkas detta som försök att skapa en gemensam 

kontext inom teamen.  

De studerade teamen existerar i olika sammanhang, vilket påverkar deras möjligheter att 

hantera utmaningar såsom brist på fysiska möten. Detta är relaterat till teamens olika grad av 

frivillighet. Även om alla studerade teamen hävdade att de inte skulle arbetat annorlunda om 

de haft möjligheten, visar studien att i team med lägre geografisk spridning var virtualiteten 

mer självvald. Det innebär att de hade lättare att hantera utmaningar kopplade till brist på 

fysiska möten. För de studerade teamen påverkar alltså deras sammanhang och grad av 

frivillighet möjligheterna för teammedlemmarna att skapa en gemensam kontext.   

I inledningen nämndes att man traditionellt har skiljt på virtuella och samlokaliserade team. 

Den här uppsatsen ger stöd till Schweitzer och Duxbury (2010) och Griffith et al:s (2003) 
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uppfattning att traditionella definitioner av virtualitet, där virtuella team kontrasteras mot 

samlokaliserade team, inte är relevanta. Liksom Martins et al. (2004) påpekar, bör virtualitet 

ses som ett attribut som i varierande grad finns i alla team. Kirkman et al. (2002) menar att en 

del team är mer virtuella än andra, vilket också visas av vår studie genom beräkningarna av 

teamens grad av virtualitet.  

Vidare stödjer uppsatsen Kirkman och Mathieus (2005) mening att geografisk spridning inte 

är ett nödvändigt kriterium för att avgöra om ett team är virtuellt, då även samlokaliserade 

team arbetar virtuellt av olika skäl. Detta berörs även av Schweitzer och Duxburys (2010) 

som trots det använder geografisk spridning för att mäta virtualitet genom sitt mått 

medlemsvirtualitet.  Studien tyder på att medlemsvirtualitet inte är ett tillräckligt mått på 

virtualitet, då många team har låg medlemsvirtualitet men väljer att arbeta virtuellt i hög 

utsträckning ändå. Dock kan medlemsvirtualitet vara användbart för att få en indikation om 

hur frivilligt det virtuella arbetet är samt vilka utmaningar teamet kan möta. Team med hög 

medlemsvirtualitet kan ha lägre grad av frivillighet och svårare att parera utmaningarna 

kopplade till virtuellt arbete. Detta får implikationer både för hur forskning bör bedrivas, och 

för hur man i praktiken ska hantera olika utmaningar kopplade till virtualitet.  

Studien medför implikationer för teorin eftersom resultatet tyder på att teamets sammanhang 

och gemensamma kontext har stor betydelse för medlemmarnas uppfattning om teamarbete, 

snarare än vilken grad av virtualitet teamet har. Denna aspekt har lyfts fram av forskare så 

som Gibson och Gibbs (2006) och Brown och Duguid (2001), men det är ingen aspekt som 

diskuterats nämnvärt i övrig studerad litteratur.  

Uppsatsens teoretiska bidrag är en litteratursammanställning av tidigare forskning på 

dimensioner och grader av virtualitet.  Den bidrar även med en studie av fem team med olika 

grad av virtualitet, som alla verkar i olika branscher. Studien blir ytterligare ett bidrag till 

forskningen då den visar att geografisk spridning inte är ett tillräckligt mått på virtualitet. 

Dessutom ger uppsatsen ett bidrag till samhällsdebatten genom att lyfta fram utmaningarna 

med virtuellt arbete, ett arbetssätt som blir allt populärare i takt med att ny teknologi 

utvecklas. För praktiker är det värdefullt att veta att det fysiska mötet upplevs vara viktigt av 

teammedlemmar. Teamets sammanhang och förmåga att skapa en gemensam kontext är också 

faktorer som påverkar upplevelsen av virtuellt arbete, och bör beaktas av praktiker.  

Undersökningen har några begränsningar. Den största begränsningen kopplas till empirisk 

generaliserbarhet. Studien, som är av kvalitativ karaktär genomfördes på ett litet urval av fem 
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team, vilket innebär att resultatet inte kan anses spegla generella åsikter hos team i allmänhet. 

Teamen var dessutom utvalda från företag som alla deltagit i Microsoft “Jobba-hemma-

dagen”. Detta bör vägas in i uppsatsens resultat, då det innebär en risk att respondenterna har 

en överdrivet positiv inställning till virtuellt arbete.  Vidare har studien begränsningar då 

intervjuer endaste genomfördes med en respondent per team. Detta gör att analysen av teamen 

utgår från en persons perspektiv och kan inte ses som hela teamets åsikt.   

Framtida forskning behövs för att undersöka grader av virtualitet hos team i praktiken. Ett 

område som vore intressant att undersöka djupare är betydelsen av teams gemensamma 

kontext och sammanhanget som team med hög grad av virtualitet befinner sig i. Dessutom 

behövs vidare forskning för att utreda vilka aspekter av virtualitet som har störst påverkan på 

medlemmarnas upplevelse av virtuellt arbete. 

För att summera diskuterar denna uppsats virtualitet som något som finns i olika grad i de 

flesta team, och det är inte relevant att kategorisera team som virtuella eller samlokaliserade. 

Slutsatsen är att den vanligaste dimensionen som definierar virtualitet, geografisk spridning, 

inte är central. Däremot kan den ha betydelse för hur man hanterar utmaningarna med 

virtualitet. Utmaningarna ser olika ut i olika team beroende på i vilken kontext 

teammedlemmarna finns. Därför kan det vara mer betydelsefullt att studera teamets 

sammanhang och gemensamma kontext snarare än teamets grad av virtualitet. Dock behövs 

vidare forskning på detta område. 
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Bilaga  

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat på företaget?  

2. Hur många jobbar där?  

3. Vad är din roll? 

Teamet 

4. Berätta lite om hur ni arbetar med virtuella team. 

5. Hur många timmar i veckan lägger du på arbete relaterat till det virtuella teamet? 

6. Hur många timmar i veckan lägger du på att arbeta virtuellt (dvs inte face-to-face) 

med det virtuella teamet? 

7. Hur länge har du jobbat i det virtuella teamet? 

8. Hur många medlemmar har teamet? 

9. Vad har du för roll i teamet? 

10. Vad är teamets uppdrag?  Hur viktigt är det för organisationen? 

11. Varifrån jobbar teammedlemmarna? T ex vilka städer. 

12. Varför är teamet virtuellt istället för samlokaliserat? 

13. Beskriv hur arbetet utförs i teamet. 

14. Vad ser du som för- och nackdelarna med att arbeta virtuellt? 

15. På vilket sätt skulle teamet arbeta annorlunda om det var mindre virtuellt? 

16. Hur stor andel av teamets kritiska kommunikation är virtuell respektive face-to-face? 

17. Hur mycket tillit/förtroende till varandra finns det i teamet? Vad baserar du det på? 

18. Vilka lärdomar har teamet dragit sedan det började arbeta tillsammans? 

Effektivitet 

19. Tycker du att arbetet i det virtuella teamet är effektivt?  

20. Hur skulle du definiera effektivitet? 

Styrning 

21. Hur utvärderas teamets prestationer? Hur vet man att alla medlemmar gör det de ska? 

 


