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Sammandrag 

Den förändliga globala organisationskulturen kräver nya organisatoriska arbetsmetoder, för 

att effektivt hantera de ökande geografiska avstånden krävs att dessa fungerar virtuellt. 

Genom att arbeta med virtuella lag kan organisationer rikta rätt kompetens mot rätta 

arbetsuppgifter, utan att någon behöver byta geografisk arbetsplats. Som med alla 

arbetsmetoder finns det fördelar men även problem. I den här studien har vi valt att undersöka 

hur ledarskapet kan effektivisera kommunikation och öka tillit i virtuella lag. Studien är av 

kvalitativ karaktär med en intervjuserie utförd med respondenter från fem organisationer. 

Utifrån intervjuserien har trender upptäckts gällande hur kommunikation och tillit kan 

påverkas beroende av ledarskapet. Samband mellan mätsystem och tillit har påfunnits likväl 

som kopplingar mellan enkla tydliga regelverk och effektiv kommunikation. Studien visar 

tendenser på att organisationer som till stor del använder individbaserade mätsystem effektivt 

förhindrar uppkomsten av tillitsproblem. Vidare visar studien tendenser på att tydliga 

regelverk för användning av kommunikationskanaler leder till effektivare kommunikation. 
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1. Inledning 

Att det är viktigt för företag att strukturera och organisera sitt företag effektivt är idag allmän 

vetskap. Men företagsklimatet förändras snabbt och företag måste anpassa sig för att klara 

konkurrensen. Ett sätt att anpassa sig till den förändrade högteknologiska världen är att 

använda sig av virtuella kommunikationskanaler. Virtuell kommunikation finns i flera former, 

bland annat telefon och internet, som under senaste decennierna använts flitigt. Denna 

kommunikation har bevisligen ökat effektiviteten hos många företag (Hardwick et al., 2012). 

Det går att skapa en ännu effektivare organisation genom att djupare integrera denna virtuella 

kommunikation i organisationen. Detta genom att implementera dessa i utförandet av 

arbetsuppgifter, och använda virtuella lag (Hardwick et al., 2012). 

 

Det finns flera uttryck för begreppet virtuella lag och eftersom inget specifikt uttryck är 

allmänt vedertaget kan flera användas. De vanligast använda uttrycken, tillsammans med 

virtuella lag, är “geografiskt spridda lag”, “fördelade lag” och “avlägsna lag”. I denna uppsats 

används genomgående begreppet “virtuella lag”. Begreppet är relativt nytt och den exakta 

definitionen är fortfarande omtvistad bland forskare på området. Utifrån en sammanfattning 

av all undersökt litteratur beslutades att följande definition är den kontinuerligt använda i 

uppsatsen. Laget består av individer som till överhängande del kommunicerar via virtuella 

(icke fysiska) kanaler som till exempel internet och telefon (Powell et al., 2004). Vi kommer 

även använda begreppet traditionella lag. Traditionella lag definieras i uppsatsen som arbets- 

eller projektlag som samarbetar på samma geografiska arbetsplats.  

 

Användningen av virtuella lag har visat sig bli vanligare i alla typer av organisationer. Den 

ökade globaliseringen och de inomorganisatoriskt ökade geografiska klyftor som det har gett 

möjligheten till organisationer att hantera dessa förändringar (Powell et al., 2004; Reiche, 

2013). För att vara konkurrenskraftiga måste organisationer förändra sitt arbetssätt och 

använda virtuella kommunikationskanaler på ett effektivt sätt (Reiche, 2013). Studierna inom 

området är omfattande men har även väckt fler frågor angående aspekter rörande den 

effektiva virtuella organisationen. Ett problem med tidigare utförda studier är att ungefär 90 

% är utförda på studenter och inte på företag/organisationer (Powell et al., 2004). Enligt 

forskare som gjort studier på studenter ska resultaten även vara generaliserbara på alla typer 

av organisationer (Geister et al., 2006). De menar det eftersom användningen av virtuella lag 

ser relativt likadan ut oavsett organisationsform (Geister et al., 2006). Många forskare 
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kritiserar dock den teorin och tycker att forskning ska utföras på den organisationstyp som 

resultaten ska kunna generaliseras på (Jarvenpaa & Leidner, 1999; Gressgård, 2011). 

Virtuella lag är en nyckelterm som varje geografiskt spridd organisation borde överväga. Det 

uppges att allt fler företag börjar lämna tanken om ett fysiskt stationärt kontor för alla sina 

medarbetare och att kostnadsnedskärningarna som uppkommer med virtuella lag är en 

anledning till att börja med det (Meyer, 2010; Ray, 2012). Kostnadsnedskärningarna består till 

största del av rese- och kontorskostnader som uppkommer när personer med viss kompetens 

behöver flyttas geografiskt för att genomföra ett visst arbetsmoment (Zwilling, 2011; Ray, 

2012). Virtuella lag gör det möjligt för rätt kompetens att appliceras på rätt arbetsuppgift för 

att uppnå maximal effekt utan att några resor eller geografiska omställningar behöver göras i 

organisationen (Kanawattanachai & Yoo, 2007). Förutom de kostnadsfördelarna som virtuella 

lag kan bidra med kan även vissa synergieffekter uppstå, ett exempel kan vara att tekniska 

resurser i organisationen som är lokaliserade på olika platser kan användas av hela laget trots 

att endast en person har fysisk tillgång till de (Ray, 2011). 

 

Att alla inte använder virtuella lag har till stor del sin grund i de olika utmaningar som måste 

lösas för att enkelt kunna använda effektiva virtuella lag (Meyer, 2010; Zwilling, 2013). 

Utmaningarna som kretsar kring avsaknaden av fysisk, “face to face”, kommunikation kan 

exempelvis vara problem med att koordinera laget eller problem med kommunikationen 

mellan medarbetarna ska ske (Kanawattanachai & Yoo, 2007; Zwilling, 2011; Reiche, 2013). 

Det finns även teorier om att viktiga beslut som till exempel delegation av arbetsuppgifter kan 

påverkas negativt av den geografiska spridning som virtuella lag medför. Det finns dock inget 

bevisat samband för detta (Hertel et al., 2005). 

 

De sociala och emotionella faktorerna hos individerna i arbetslag har stor inverkan på 

effektiviteten i laget (Jarvenpaa & Leidner, 1999). Lag utan virtuell eller fysisk kontakt 

utanför arbetsuppgifternas omfattning är ofta mindre effektiva än i lag med individer som 

socialiserar utanför ramarna för arbetsuppgifterna (Jarvenpaa & Leidner, 1999). För att öka 

effektiviteten i ett lag måste individerna ges utrymme och verktyg för att kunna kommunicera 

och interagera med varandra gällande annat än det rent professionella (Jarvenpaa & Leidner, 

1999; Powell et al. 2004; Kanawattanachai & Yoo, 2007; Kuruppuarachchi, 2009).  

Det är viktigt för en ledare att leda medlemmarna i sitt virtuella lag till att kommunicera och 

lita på varandra för att få en effektiv arbetsgrupp som obehindrat kan arbeta virtuellt 
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(Mesmer-Magnus et al., 2011). Ledarens roll är att influera sitt virtuella lag att prestera som 

ledaren förväntar (Hambley et al., 2007). 

1.1. Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur ledare av virtuella lag arbetar för att skapa effektiv 

kommunikation och hög tillit inom laget. Genom att undersöka olika slags organisationer är 

förhoppningen att påvisa skillnader och samband som kan ligga till grund för fortsatt forskning. 

1.2. Forskningsfråga 

Hur leds virtuella lag mot effektiv kommunikation och hög tillit? 
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1.3. Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 
Bakgrund innehållande sammanfattning av tidigare forskning, 

problemdiskussion, studiens forskningsfråga och studiens 

syfte. 

  

2. Tidigare forskning 
Definition av virtuella lag samt vad tidigare studier 

konstaterat angående tillit, kommunikation och ledarskap i 

virtuella lag. 

  

3. Studiens metod Datainsamlingsmetod, urval och operationalisering.  

  

4. Resultat Sammanställning av organisationernas intervjusvar. 

  

5. Analys 
Analys av den sammanställda informationen från intervjuerna 

uppbyggt utifrån den tidigare forskningen. 

  

6. Slutsats 
Här presenteras vad studien kommit fram till, begränsningar 

samt vad som kan vara föremål för vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

2.1. Allmänt om virtuella lag 

Det blir tydligare att organisationer som använder den nya informationsteknologin effektivt 

levererar bättre resultat (Jarvenpaa & Ives, 1994). Detta sker till stor del på grund av att dessa 

organisationer snabbare kan anpassa sig till den hastigt förändliga konkurrensen (Jarvenpaa & 

Ives, 1994). Att arbeta med virtuella lag är ett av de arbetssätt som uppkommit till följd av det 

nya globala organisationsklimatet. Användning av virtuella lag i organisationer ökar 

kontinuerligt och kommer fortsätta framöver med teknologins utveckling (Powell et al., 

2004). Det finns många fördelar med virtuella lag men den största är kostnadsnedskärningar, 

som till stor del består av minskade rese- och kontorskostnader (Lie, 2010). 

Kostnadsnedskärningarna innefattar de kostnader som uppstår när organisationen är i behov 

av att geografiskt flytta en person till en annan plats för en kort eller lång period för att kunna 

nyttja dennes fulla kompetens för en viss arbetsuppgift (Kanawattanachai & Yoo, 2007). 

 

Trots fördelarna med virtuella lag finns det även hinder. Några av de vanligaste är problem i 

tillit och kommunikation (Jarvenpaa & Leidner, 1999; Powell et al., 2004). Tillit är av 

betydelse för alla arbetslag men ännu viktigare i virtuella lag eftersom det kan vara mer 

komplicerat att få en överblick över vad de andra medlemmarna arbetar med än i traditionella 

lag (Jarvenpaa & Leidner, 1999). I kommunikationen kan problem rörande till exempel 

mjukvarukompabilitet, tidszoner och missförstånd uppstå (Jarvenpaa et al., 1998; Daim et al., 

2012). Ett bra ledarskap blir då en nyckelaspekt för att överkomma dessa två potentiella 

problemområden (Jarvenpaa et al., 1998; Robert Jr. et al., 2008; Hanandi & Grimaldi, 2010). 

2.2. Tillit 

Tillit anses vara en viktig aspekt att hantera vid användning av virtuella lag (Jarvenpaa & 

Leidner, 1999). Tidigare studier visar att problem i tillit kan bero på många faktorer som till 

exempel dåligt ledarskap, låg entusiasm för arbetsuppgifter, ingen social introduktion, 

osäkerhet gällande teknik, dåligt initiativtagande och oförutsägbar kommunikation (Jarvenpaa 

& Leidner, 1999; Maznevski & Chudoba, 2000; Staples & Webster, 2008; Daim et al., 2012). 

Då kommunikation är en bred egen forskningsgrupp separerar vi den till en egen del och 

behandlar därför här nedan andra aspekter som påverkar tillit och hur virtuella lag teoretiskt 

kan behandla eventuella tillitssvårigheter. 
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Tekniska problem kan vara en orsak till problem i tillit (Daim et al., 2012). Om tekniska 

problem uppstår till den grad att arbetet i ett virtuellt lag inte kan fortsätta som planerat kan 

det uppstå tillitsproblem mellan lagmedlemmar på olika geografiska platser (Jarvenpaa & 

Leidner, 1999; Daim et al., 2012). Medlemmar i virtuella lag kan enligt Jarvenpaa och 

Leidner (1999) känna sig osäkra på om de andra individerna i laget verkligen har tekniska 

problem eller bara använder det som en ursäkt för att undvika arbetsuppgifter. Därför är det 

viktigt att tidigt etablera regler och system som gör det enkelt att följa varje medlems 

arbetsinsats (Robert Jr. et al., 2008; Daim et al., 2012). 

 

Jarvenpaa och Leidner (1999) fortsätter med att beskriva hur viktigt initiativtagande är för att 

ett virtuellt lag ska fungera. Om medlemmarna gemensamt inte är drivande och tar initiativ 

kan det utvecklas passivitet i laget som gör att hela laget blir mindre engagerat i 

arbetsuppgifterna. Studien visar även hur tillit i laget kan minska i samband med detta 

avtagande engagemang (Jarvenpaa & Leidner, 1999). Uppgiftsbaserad kommunikation kan 

spekuleras vara en grundpelare för tillit medan den utomprofessionella sociala 

kommunikationen skapar ett mer genuint och långvarigt band (Jarvenpaa & Leidner, 1999). 

Det blir därför en essentiell faktor att upprätthålla ett uppgiftsfokuserat arbetssätt i laget 

eftersom det annars kan brista i sitt engagemang och i sin tur uppleva tillitsproblem 

(Jarvenpaa & Leidner, 1999). Jarvenpaa och Leidner (1999) har visat att lag som inte inom 

rimlig tid går ifrån den inledande sociala processen till en uppgiftsbaserad process kan 

uppleva tillitsproblem. De sociala aspekterna påverkar genom att komplettera den redan 

uppgiftsbaserade kommunikationen. Det finns skilda meningar i den forskning som omger 

virtuella lag om huruvida tiden påverkar tilliten. Wilson et al. (2006) menar att tillit endast är 

ett problem i etableringen av ett virtuellt lag när medlemmarna ännu ej känner varandra sedan 

tidigare men att det problemet nästan alltid försvinner under längre perioders arbete. 

 

Vid projekt som kräver en mångfald av högkvalitativ kompetens förklarar Peters och Karren 

(2009) att de sociala aspekterna inte spelar någon större roll. Detta motiverar de med att när 

det krävs en mångfald av högkvalitativ kompetens skapas ett beroendeförhållande mellan 

lagmedlemmarna där de sociala aspekterna spelar mindre roll för tilliten (Peters & Karren, 

2009). Det påstås att konflikter gällande arbetsuppgifter är positiva för lagets slutprodukt och 

drabbar inte laget socialt och skadar lagets moral (Peters & Karren, 2009). Det har dock 

indikerats från annan forskning att tillit spelar en mindre roll för virtuella lag om det har en 

klar struktur. Detta ska få lagmedlemmarna att veta vad som ska göras (Jarvenpaa et al., 2004; 
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Staples & Webster, 2008). Desto mindre osäkerhet det finns om arbetsuppgifter eller hur de 

ska genomföras desto mindre tillitsproblem uppstår (Jarvenpaa et al., 2004; Staples & 

Webster, 2008). 

 

Jarvenpaa och Leidner (1999) visar vikten av att tidigt etablera tillit i virtuella lag. De visade 

även i sin studie att det i bara tre av 24 fall kunde etablera tillit mellan varandra efter att ha 

startat misstro de andra i laget. Etableringsfasen är därför mycket viktigt att tänka över när 

man hanterar virtuella lag. Andra studier har visat vikten av att vårda tillit för att virtuella lag 

ska vara maximalt effektiva (Kanawattanachai & Yoo, 2002). Dock är det viktigt att ha en 

balans mellan det sociala och arbetet laget utför (Kanawattanachai & Yoo, 2002). Om någon 

del blir för stor menas det att tilliten mellan varandra kan drabbas negativt och laget blir 

ineffektivare (Kanawattanachai & Yoo, 2002). 

2.3. Kommunikation 

Olika typer av kommunikationsproblem är vanliga i virtuella lag. Vissa forskare har påvisat 

att desto fler involverade parter en arbetsuppgift är beroende av desto fler 

kommunikationsproblem kan uppstå (Maznevski & Chudoba, 2000). Maznevski och Chudoba 

(2000) antyder att virtuella lag är beroende av kommunikation som sker i rytmer. De menar 

med andra ord att kommunikation inom virtuella lag bör ske rytmiskt och i olika kontinuerliga 

cykler. När kommunikation sker kontinuerligt enligt ett formellt eller informellt förutbestämt 

mönster kallas det i detta sammanhang för en rytm eller cykel (Jarvenpaa & Leidner, 1999; 

Maznevski & Chudoba, 2000). Tilliten i virtuella lag följer inte alltid den tydliga rytmen, den 

kontinuerliga kommunikationen, som är en viktig del i kommunikationsproblematiken 

(Jarvenpaa & Leidner, 1999; Maznevski & Chudoba, 2000).  

 

Enligt Jarvenpaa och Leidner (1999) är det av stor betydelse för ett lag att tidigt i samarbetet 

börja kommunicera för att snabbare kunna etablera tillit. Att försöka styra kommunikationen 

är därför en fundamental aspekt inom virtuell kommunikation. Brist på kunskap om varför en 

part är upptagen kan mycket väl leda till tillitsproblem. Om man är tydlig och kommunicerar 

sin aktivitet i förväg kan man undvika dessa tillitsproblem (Jarvenpaa & Leidner, 1999; 

Robert Jr. et al., 2008). Att inte svara på olika meddelanden eller ge en sammanfattning har 

även potentiellt visat sig skapa tillitsproblem. Utan att veta sin situation i arbetsprocessen kan 

detta ge upphov till motivations- och tillitsbrist hos medarbetarna (Jarvenpaa & Leidner, 

1999). Kontinuitet hjälper nämligen laget att estimera till exempel tidsåtgången för vissa 
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projekt (Algesheimer et al., 2011). Genom att kontinuerligt uppdatera lagmedlemmarna om 

vad som sker ska detta i sin tur skapa en förståelse för vilka beslut som fattas och därefter 

effektivisera gruppen (Algesheimer et al., 2011). 

 

Verktygen för kommunikation i virtuella lag varierar beroende av uppgifternas komplexitet 

(Maznevski & Chudoba, 2000). Enkla problem och arbetsmoment kräver inte mer än en e-

post eller ett telefonsamtal för att lösas. Vid mer avancerade problem och arbetsmoment kan 

det krävas mer avancerade kommunikationskanaler som till exempel videokonferenser, 

aktivitetsuppföljningsprogram och annan tjänstspecifik mjukvara (Maznevski & Chudoba, 

2000). Många ineffektiva virtuella lag följer inte sambandet mellan problemet eller uppgiftens 

komplexitet och användning av kommunikationsverktyg, utan använder samma kanal för att 

hantera alla typer av problem och uppgifter. Det kan vara ett av skälen till att de är ineffektiva 

(Robert Jr. et al., 2008). 

 

Förutom uppgifternas komplexitet är även beroendeförhållandet mellan olika virtuella lag en 

viktig faktor i hur kommunikationen framhålls. Desto mer parterna är beroende av varandra 

och deras kunskap för en uppgift desto mer bör kommunikationen öka (Maznevski & 

Chudoba, 2000; Daim et al., 2012). Beroende av om ett virtuellt lag utvecklar ett samarbete 

med mycket informationsutbyte kan även förståelsen om varandra öka och kan sedermera öka 

effektiviteten (Maznevski & Chudoba, 2000). En annan studie visar att ett rikare utbud av 

kommunikationskanaler inte nödvändigtvis måste betyda högre effektivitet för virtuella lag 

(Hambley et al., 2007). Ett stort utbud av kommunikationskanaler gynnar enligt den studien 

mest den sociala delen i virtuella lag och inte arbetsuppgiftsutförandet direkt (Hambley et al., 

2007). 

 

Gruppkonferenser ska vara en viktig komponent för att koordinera och strukturera dessa lag 

samt att förstå hur arbetsprocessen går till (Daim et al., 2012). Konferenser i virtuella lag kan 

skapa trygghet och långtidsstabilitet. Den individuella kommunikationen mellan 

lagmedlemmar är viktig för att förstå beslutsfattandet och för att bygga relationer inom laget 

(Maznevski & Chudoba, 2000). Möten ska agera som en puls för själva projektet. Likt det 

som tidigare nämnts om kontinuerliga cykler är även denna puls en slags cykel som ska vara 

beroende och styras av uppgiftens utveckling och svårighetsgrad (Maznevski & Chudoba, 

2000). Denna slags puls upprätthåller kommunikationen inom virtuella lag och förhindrar att 

olika problem uppstår (Maznevski & Chudoba, 2000). Pulserna måste dock ta hänsyn till hur 
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spridda dessa virtuella lag är och då speciellt beakta tidsskillnader (Daim et al., 2012). Olika 

lokala tidsskillnader gör att spontana möten inte kan hållas (Maznevski & Chudoba, 2000; 

Daim et al., 2012). Det behövs tydlig struktur och väl utförd schemaläggning för att 

genomföra dessa möten (Maznevski & Chudoba, 2000; Robert Jr. et al., 2008). 

 

För att få en stabil kommunikation i virtuella lag rekommenderas att dessa möts fysiskt innan 

etablering av ett nytt virtuellt arbetslag eller virtuellt projektlag (Robert Jr. et al., 2008). 

Kanawattanachai och Yoo (2007) bekräftar påstående men menar i deras studie att det 

viktigaste att fokusera på är arbetsuppgifter i starten och ha en regelbunden kommunikation 

om det och under arbetets gång automatiskt flyta in på de sociala aspekterna. Det är inte alltid 

möjligt att mötas fysiskt i etableringsfasen. Det kan vara ett kortvarigt projekt eller kräva 

väldigt höga kostnader för att möjligt kunna genomföras (Wilson et al., 2006). Det ställer då 

krav på att man bör engagera varandra socialt virtuellt för att tidigt bygga upp en god relation 

mellan medlemmar i virtuella lag (Wilson et al., 2006). 

2.4. Ledarskap 

I och med att virtuella lag är ett relativt nytt fenomen är det svårt att tydligt specificera vad 

som kännetecknar ett bra virtuellt ledarskap. Detta på grund av att det inte genomförts 

tillräckligt omfattande forskning på området (Mukherjee et al., 2012). 

 

Det finns studier som tyder på fördelar med att ha erfarenhet av ledarskap i traditionella lag 

även som ledare i virtuella lag (Jarvenpaa et al., 1998; Robert Jr. et al., 2008; Daim et al., 

2012). Det finns attribut som kan vara nödvändiga för en ledare oavsett vilken typ av lag 

denne skall leda (Jarvenpaa et al., 1998). Samtidigt visar flera studier att det är tillräckligt stor 

skillnad mellan de virtuella och traditionella lagen att det krävs vissa skillnader i ledarskapet 

för att det ska vara effektivt (Eveland & Bikson, 1988; Jarvenpaa et al., 1998; Hanandi & 

Grimaldi, 2010). En effektiv ledare för ett virtuellt lag måste till exempel vara beredd att 

delegera ut mer ansvar till personer i laget än en effektiv ledare för ett traditionella lag 

(Eveland & Bikson, 1988; Jarvenpaa et al., 1998; Robert Jr. et al., 2008; Daim et al., 2012). 

Detta på grund av att det är komplicerat för ledaren att direkt övervaka och styra sina 

anställda på liknande sätt som i traditionella lag, främst för att ledaren oftast inte befinner sig 

på samma plats som alla lagmedlemmar (Hertel et al., 2005).   
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Det är viktigt för alla organisationer att kunna mäta resultat och ge feedback utifrån 

prestationen (Algesheimer et al., 2011). Ledaren i ett virtuellt lag har enligt Kozlowski och 

Bell (2003) en viktig roll som bland annat innefattar att mäta resultat och ge feedback. Trots 

att många forskare anser att en officiell ledare är viktig i utformning och uppföljning av mål 

är inte en officiell ledare en central del i virtuella lag (Hertel et al., 2005). Den officiella 

ledaren bör vara uppmärksam på de övriga medlemmarnas inputs i målsättningen då ledaren 

annars riskerar att möta motstånd från det virtuella laget och då bli ett mindre effektivt lag 

(Hertel et al., 2005). Studien av Algesheimer et al. (2011) visade att kontinuerlig uppföljning 

av mål, med andra ord kontinuerlig feedback, hade positiv effekt på virtuella lags resultat. 

 

En ledare för virtuella lag bör ha en mer transformell roll än den väl använda transaktionella 

styrningsroll som ledare länge haft i traditionella lag (Hertel et al., 2005; Hanandi & Grimaldi, 

2010). Ledaren bör arbeta för att få lagmedlemmarna att kommunicera socialt för att förenkla 

arbetet (Mesmer-Magnus et al., 2011; Daim et al., 2012). Hur man uppfattar varandra fysiskt 

skiljer sig från virtuellt och därför blir ledaren en viktig del i att hjälpa medlemmarna 

identifiera varandra (Mesmer-Magnus et al., 2011; Daim et al., 2012). En analys av Mesmer-

Magnus et al. (2011) visade nämligen att privat informationsutbyte var begränsat i virtuella 

lag och att ledaren bör vara aktiv för att utöka detta utbyte. Detta är viktigt att beakta då 

studier visat att ökad kommunikation ökar tillit och det i sin tur kan leda till ökad effektivitet i 

laget (Kayworth & Leidner, 2001/2002; Hanandi & Grimaldi, 2010). 

 

En av ledarens viktiga uppgifter är att aktivt och kontinuerligt använda sig av de virtuella 

kommunikationskanalerna för att vara ett föredöme för lagmedlemmarna (Kayworth & 

Leidner, 2001/2002; Robert Jr. et al., 2008). Det är också viktigt för att visa och informellt 

utbilda lagmedlemmarna i vilka kommunikationskanaler som är praxis för olika 

arbetsuppgifter i laget (Kayworth & Leidner, 2001/2002). Studier visar dock att det inte 

skiljer sig nämnvärt i prestationen hos virtuella lag om en ledare använder sig av en eller flera 

kommunikationskanaler (Hambley et al., 2007). Studien som Hambley et al. (2007) 

genomförde hade sina brister då den inte genomfördes under en längre period och kan därför 

inte generaliseras över alla organisationstyper och tidsspann. Ledarskapet i virtuella lag kan 

följaktligen påverka prestationen om projektet sträcker sig över en längre period eller om 

uppgifterna är avancerade (Hambley et al., 2007). 
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3. Metod och bakgrund 

Uppsatsen använder sig av en kvalitativ studiemetod. Skälet till att använda en kvalitativ 

studiemetod var för att djupare kunna gå in på vilka regelverk samt modeller som var 

utformade och implementerade i de virtuella lagen.  

3.1. Kvalitativ studie - Semistrukturerade intervjuer 

Den kvalitativa studiemetoden genomfördes som en intervjuserie där totalt fem organisationer 

och nio personer intervjuades. 130 organisationer i olika storlekar och branscher kontaktades 

via e-post och telefon. Enbart organisationer som, enligt vårt eget antagande, potentiellt 

arbetade med virtuella lag kontaktades. Anledningen till att vi valde ett stort antal berodde på 

att öka möjligheten att styra urvalet till studiens syfte. För att resultaten skulle ha en relevant 

bredd och inte vara branschspecifik valde vi att studera fyra företag och en myndighet. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med två personer från varje utvald organisation 

utom en på grund av ett oväntat bortfall. En intervju med en ansvarig för ett virtuellt lag 

exempelvis en chef eller projektledare om någon förekom och en medlem i samma lag. 

 

Semistrukurerade intervjuer valdes främst för att undersöka djupet bakom organisationernas 

hantering av tillits- och kommunikationsutmaningar inom sina virtuella lag. 

Semistrukturerade intervjuer ansågs vara bäst för djupet då det kan ge möjlighet för öppna 

frågor samt följdfrågor (Saunders et al., s. 324, 2009). Det vi söker efter är den praktiska 

hanteringen hos de undersökta organisationerna. Det var också ett av skälen till varför 

intervjuerna genomfördes med en ledare och en medlem då det fanns en risk att deras syn på 

det virtuella laget inte nödvändigtvis överensstämde. Semistrukturerade intervjuer var i det 

här fallet en bra metod då det gav möjlighet till uttömmande svar som kunde ge information 

som annars lätt skulle kunna gå förlorad (Saunders et al., s. 324, 2009). Efter genomförda 

intervjuer sammanställdes svaren och analyserades för att utgöra den empiriska delen i 

uppsatsen som sedan analyserats. 

 

En intervjumall arbetades fram där frågorna var uppdelade i fyra delar; bakgrund, inledande 

processer, kommunikation och ledarskap. Delarna valdes ut utifrån information från tidigare 

studier av virtuella lag. Frågorna utformades för att kunna tydligt kunna kartlägga de virtuella 

lagen men även för att kunna upptäcka likheter och skillnader från de tidigare genomförda 

studierna. Då tidigare forskning om virtuella lags tillit och kommunikation överskrider många 
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olika områden ansåg vi bredden som relevant. Likheter och skillnader var intressanta att 

undersöka för att då eventuellt kunna hitta vad, om något, som skiljer sig de undersökta 

organisationerna emellan. Med en övergripande intervjumall kunde vi följaktligen finna de 

likheter och skillnader mellan organisationerna som eftersträvades i studien. 

3.2. Organisationsbakgrund 

3.2.1. ABB 

ABB har en stor del av sin verksamhet i Sverige och har rötter från landet eftersom företaget 

är ett resultat av en sammanslagning av det före detta svenska företaget ASEA och det 

schweiziska företaget BBC Brown Boveri. Idag är ABB ett multinationellt företag inom kraft 

och automationsteknik branschen som utvecklats till att bli ett av världens största företag. 

Företaget sysselsätter totalt 150 000 människor i över 100 länder och bara i Sverige finns de 

på mer än 30 orter och har ungefär 9000 anställda. Företaget levererar olika produkter och 

system för kraftöverföring till alla typer av industrier. 

All information är tagen från ABB:s hemsida (ABB, 2014). 

3.2.2. Deloitte 

Deloitte är ett företagsnamn som konsulter över hela världen går under för att leverera tjänster 

inom företagsrådgivning, redovisning, riskhantering, finansiell rapportering och 

skatterådgivning. Företaget räknas som en av de fyra stora revisionsbyråerna tillsammans med 

KPMG, Ernst & Young och PWC. Det finns idag ungefär 200 000 konsulter som arbetar 

under Deloittes flagga i 150 länder. Företaget har internationella rötter tillbaka till år 1845. I 

Sverige har företaget funnits sedan år 1925. 

All information är tagen från Deloittes hemsida (Deloitte, 2014). 

3.2.3. Klarna 

Klarna är ett kreditmarknadsbolag som grundades i Stockholm 2005. Företaget arbetar för att 

skapa lösningar för en smidigare och bättre e-handel. De har under senare åt växt kraftigt och 

har på åtta år byggt en organisation med 800 medarbetare och en omsättning på 1 200 

miljoner SEK (2012). Över tolv miljoner kunder i sju länder använder sig idag av Klarnas 

tjänster. 

All information är tagen från Klarnas hemsida (Klarna, 2014A; Klarna, 2014B). 
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Namn Ålder Befattning Roll i lag Organisation Typ Datum Intervjutyp

Manuel Oriol 38 Principal scientist Ledare ABB Teknologibolag 2013-12-17 Telefon

Thijmen de Gooijer 25 Corporate researcher Medlem ABB Teknologibolag 2013-11-19 Telefon

Olof Nordgren 26 Andra assistent Medlem Deloitte Konsultbolag 2013-12-12 Fysisk

Rickard Linder 24 Andra assistent Medlem Deloitte Konsultbolag 2013-12-12 Fysisk

Charlotta Selin 33 Deputy head of PMO Ledare Klarna Finansbolag 2013-12-13 Fysisk

Fredrik Modigh 42 Kontrollerchef Ledare Kronofogden Myndighet 2013-11-29 Fysisk

Mathias Månsson 35 Kontroller Medlem Kronofogden Myndighet 2013-11-29 Fysisk

Felix Tunbjer 42 CTO Ledare Mogul IT-bolag 2013-12-04 Fysisk

Marcus Wik 32 Projektledare Medlem Mogul IT-bolag 2013-12-04 Fysisk

3.2.4. Kronofogden 

Kronofogden är en svensk myndighet som ska agera opartiskt för att skapa en balans mellan 

gäldenärer och borgenärer. I deras uppgifter ingår bland annat indrivning av obetalda 

fordringar, skuldsanering, betalningsförelägganden och konkurstillsyn. Myndigheten skall 

även arbeta förebyggande genom spridning av privatekonomisk kunskap. Kronofogden var 

fram till 2008 en del av skatteverket men bröts då ut till en självständig myndighet. 

Kronofogden ar idag kontor av varierande storlek på 39 orter och har ungefär 2 000 anställda. 

All information är tagen från Kronofogens hemsida (Kronofogden, 2014). 

3.2.5. Mogul 

Mogul är ett svenskt IT-företag som specialiserar sig på totallösningar inom 

informationsteknologi i digitala kanaler. Företaget har ungefär 200 anställda och har kontor på 

fem orter; Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Belgrad. Företaget är ett helägt 

dotterbolag till koncernen Addnode Group som är börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic. 

Hela koncernens omsättning uppgick under 2012 till 1 365 miljoner SEK. 

All information är tagen från Moguls hemsida (Mogul, 2014). 

 

Tabell 1. Sammanfattning av respondenterna 

3.3. Analytisk procedur 

Intervjuprocessen är menad att lyfta viktiga aspekter gällande ledarskapets påverkan på 

kommunikation och tillit i virtuella lag. De antaganden som görs i analysen baseras på 

likheter och skillnader i svaren hos dem intervjuade organisationerna. Våra antaganden 

analyseras sedan med koppling till tidigare forskning inom området gällande ledarskap, tillit 

och kommunikation. För att genomföra analysen utformades en tabell (se tabell 2) som 

innehöll en sammanfattande överblick av respondenternas svar. Tabellen innehåller variabler 

som organisationstyp, mångfald av kommunikationskanaler, styrning av kommunikation, 
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styrning av officiell dokumentation, ledarskapets uppmuntran till kommunikation, använda 

mätsystem och upplevd tillit. Variablerna är valda utifrån vad tidigare forskning har benämnt 

som mest relevant vid användandet av virtuella lag. Därför ansåg vi dessa relevanta att 

använda för att koda våra resultat till en väl utförd analys. 

3.4. Metodens begränsningar  

Om studien hade använt en kvantitativ undersökningsmetod skulle den förmodligen ha kunna 

ge mer generella slutsatser som kunde appliceras bredare. Det skulle även kunna bidra till mer 

anonymitet hos undersökningsdeltagarna då intervjuareffekter inte spelar in på samma sätt. 

Kvalitativa undersökningsmetoder är väldigt tidskrävande både för undersökningsledaren och 

för undersökningsdeltagaren. Detta leder automatiskt till en lägre potentiell svarsfrekvens. Det 

kan även vara svårare att etablera klara samband mellan olika variabler. Det den kvalitativa 

metoden ger oss är ett djup in i hur ledarna i de undersökta organisationerna leder sina 

virtuella lag. Detta blir dock bara baserat på två personer per organisation och är därför som 

tidigare nämnt svårt att generalisera brett. Vid genomförandet av intervjuserien upptäcktes att 

det inte alltid var lika lätt att identifiera dessa tydliga roller i alla virtuella lag. Det fanns helt 

enkelt inte alltid en officiell ledare/chef vilket eventuellt kan påverka vår data. 
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4. Resultat 

I den här delen presenteras sammanställd information från studiens genomförda intervjuer. 

Resultaten presenteras var organisation för sig för att alla organisationsspecifika aspekter ska 

vara tydliga och konkreta. Jämförelser och analyser av materialet kommer ske i uppsatsens 

nästkommande del ”Analys”. 

4.1. ABB 

I detta företag intervjuades två personer inom forskningsenheten som arbetade virtuellt på 

global nivå. ABB vill utnyttja rätt kompetens för rätt projekt och ABB behöver då inte 

nödvändigtvis vara beroende att flytta personer till en och samma plats. Projekten kan skötas 

världen över och ABB slipper extrakostnader som krävs när man måste omlokalisera 

personal. Eftersom forskning är beroende av rätt kompetens finns det inga speciella rutiner 

vid rekrytering till dessa virtuella projektlag. Det enda en potentiell rekryt måste tänka över är 

sin egen vilja att arbeta virtuellt. Processen är enligt Oriol därför mycket informell och 

hanteras inte som något speciellt. Som tidigare nämnt är de virtuella projektlagen oftast 

använda för att fylla upp rätt plats med rätt kompetens. Det är ovanligt för denna 

forskningsenhet på ABB att ses fysiskt vid etableringen av ett projekt. Det beror mycket på 

ekonomiska restriktioner och därför är det inte vanligt att det sker, detta är enligt Oriol ändå 

upp till projektledaren att besluta. De Gooijer medger att han inte heller sett någon fysiskt 

ifrån sitt virtuella projektlag utan detta har mest skett via videokonferenser. 

4.1.1. Utformning av ABB:s virtuella lag 

Båda respondenterna medger att deras virtuella projektlag använder mycket telefon, e-post 

och chatt i den vardagliga kommunikationen. Vid möten eller andra grupptillfällen används 

videokonferenser där alla ses via sina datorer. Det som dock är vanligast att använda är e-post 

och telefon, dessa är enligt båda intervjuade lättare men har även nackdelar. Det är långsamt 

och klumpigt med e-post, informationen når inte fram i rätt tid. Telefonsamtal blev därför 

något som båda respondenterna föredrog på grund av att informationen kunde bytas ut smidigt 

och missförstånd kunde enkelt redas ut. Telefonkostnaderna för att ringa utomlands blev dock 

väldigt höga och e-post användes ändå vanligtvis för att personerna inte alltid var tillgängliga 

för att prata i telefon. Vid hantering av löpande projektdokumentation, det som även kallades 

inofficiell kommunikation, användes dokumenthanteringstjänsten SharePoint. I övrigt fanns 

det inga riktlinjer för hur det virtuella laget skulle kommunicera i olika kanaler. De Gooijer 

nämnde att de olika regelverken på ABB redan nu var för omfattande och innehöll mycket 
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information att det var omöjligt att läsa igenom allt. Nya riktlinjer gällande hur 

kommunikationskanaler ska användas skulle inte implementeras enligt De Gooijer. Det som 

Oriol hade som rutin var att hålla regelbundna virtuella möten med hela virtuella laget samt 

med individerna var för sig. Dessa möten involverade delar som var inblandade i projekt där 

man diskuterade framstegen på projektet. Dessa möten skedde varannan månad enligt Oriol. 

Veckomöten som involverade laget handlade främst om att följa upp vad som gått bra och 

dåligt samt hur schemat för veckan såg ut. 

 

Ledarens roll i detta virtuella lag var att hjälpa laget att få en övergripande blick över vad som 

skulle genomföras och vilket tidsåtgång som fanns. Oriol påstod att man måste leda 

lagmedlemmarna och sätta dem i ett innovativt klimat detta för att stimulera medlemmarnas 

innovativa förmåga. Bland annat är det med hjälp av dessa kontinuerliga virtuella veckomöten 

man skapar detta. Veckomöten är även till för att öppna upp ett kommunikationsklimat enligt 

Oriol. Det ska stimulera kommunikationen mellan varandra. De Gooijer menar i sin tur att det 

är svårt att hantera tidsskillnader och även olika folks kulturer. De Gooijer säger utifrån sina 

erfarenheter till exempel att tyskar är betydligt mer bokstavliga medan svenskarna tolkar mer. 

Det kan därför uppstå missförstånd i virtuella lag som innehar medlemmar med båda dessa 

nationaliteter.  

4.1.2. Delegation och mätsystem 

Det som även utförs av ledaren är delegation av arbetsuppgifter i laget. I det här laget 

decentraliserar man processen genom att arbetsuppgifterna bryts ner i mindre delar där varje 

del tilldelas en ansvarig från gruppen som i sin tur vidare delegerar uppgifterna. Allt arbete 

utgår ifrån en årsplanering där hela laget får reda på vad som ska utföras i vilken takt och hur 

laget förväntas prestera. För att följa upp och mäta hur laget arbetar berättar Oriol att han 

skickar ut enkäter i slutet av varje projektet och sedan analyserar han vad lagets medlemmar 

tycker. Därefter samtalar han och medarbetarna individuellt där diverse synpunkter lyfts för 

diskussion. De Gooijer berättade att detta dock inte är konsensus bland alla projektledare utan 

att varje projektledare på den här avdelningen själv väljer hur detta ska gå till. 

4.1.3. Utmaningar 

De båda intervjupersonerna uttryckte tydligt att en av utmaningarna för att etablera nya 

virtuella lag var tillit. Att jobba globalt inom projekt som kräver samarbete kräver att alla är 

samarbetsvilliga. Det är betydligt svårare att skapa detta virtuellt än fysiskt menar båda 

respondenterna. Utan tillit kan det uppstå konflikter, inte all information går fram och 
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arbetsmiljön kan bli lidande vilket dessa ger exempel på. Det som händer med dessa sorters 

virtuella konflikter är att det lätt kan gälla sociala aspekter och inte arbetsrelaterade aspekter. 

De Gooijer berättar att olika personer kan tolka saker olika och därför ta illa upp socialt, vilket 

i sin tur kan drabba det virtuella lagets prestation. De Gooijer fortsätter att nämna “the idiot-

factor” där missuppfattningar kan skapa tillitsproblem, detta kan få lagmedlemmar att uppleva 

varandra som inkompetenta och därav namnet “the idiot-factor”. Oriol har försökt överbygga 

tillitsproblem genom att införa en virtuell fika för hela laget, det innebär då att alla möts 

virtuellt över videokonferens och dricker kaffe med varandra. Oriol menade att det var 

mycket uppskattat. Oriol försökte samtidigt som studien genomfördes engagera 

lagmedlemmarna i laget genom att skicka presenter till alla inför julhelgen.  

 

Respondenterna påstod att stora virtuella lag är en utmaning. Det behövs små virtuella lag för 

att kunna återkoppla och diskutera med varandra över de befintliga 

kommunikationskanalerna. Kommunikationen blir annars mycket tidskrävande. Tidsaspekten 

är något viktigt att se över då detta är olika beroende på vilka medlemmar man har i sitt 

virtuella lag, olika tidszoner kan spela stor roll för att lyckas upprätthålla ett effektivt virtuellt 

lag. Respondenterna påpekar även vikten av att utrustningen finns för att hålla 

videokonferenser. Videokonferenser ansågs vara ett bra sätt att lära känna varandra bättre och 

skapa tillit mellan lagmedlemmarna. Det är stundtals ont om videokonferensrum, vilket gör 

att det ofta känns onödigt komplicerat att försöka boka in tider eftersom det är många som 

konkurrerar om dem. 

4.2. Deloitte 

Deloitte arbetar med virtuella lag för att effektivisera sin organisation. Eftersom företaget är 

stort och har klienter över hela världen krävs det att kommunikations- och informationsflödet 

sker på ett effektivt sätt. Information i stora mängder måste kunna skickas på ett säkert sätt 

utan tidsfördröjning. Ett företag som Deloitte skulle inte klara sig utan användning av 

virtuella lag. Företaget arbetar fortfarande en hel del med traditionella fysiska möten men 

arbetar aktivt för att ändra om och sköta en större del av sina möten virtuellt. Detta för att 

slippa resor som kräver mycket tid och pengar som inte alls är nödvändiga vid virtuella 

möten. För att arbeta på Deloitte krävs det att man är villig att arbeta i virtuella lag, det finns 

med andra ord inga specifika rekryteringsrutiner för virtuella lag eftersom att alla arbetar i 

dem. För att vara säkra på att alla i företaget håller sig uppdaterade i det virtuella arbetssättet 

hade Deloitte Sverige senast i juli 2013 en utbildning om virtuell kommunikation för sina 
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anställda. Det finns inga speciella teambuildingrutiner för de virtuella lagen. Det finns dock 

vissa teambuildingaktiviteter i form av konferenser och fester vid sex tillfällen per år. Dessa 

aktiviteter är till för alla i företaget och inte specifikt för något speciellt virtuellt lag, Linder 

påpekar trots det att det virtuella laget oftast bygger starkare band via dessa aktiviteter då 

lagmedlemmarna ofta håller ihop vid dessa. 

4.2.1. Mätsystem och kommunikation 

De kommunikationskanaler som används i de virtuella lagen på Deloitte är många. Linder och 

Nordgren är båda överens om att Lync är den mest använda kanalen för det löpande arbetet, 

det används för chatt, videosamtal, röstsamtal och dokumentdelning. Som komplement till 

Lync används även en del av Microsoft Outlooks dokumentdelningstjänster. För konfidentiell 

information och dokumentation används alltid företagets egna krypterade server, Deloitte 

Online. Hit skickas all information säkert och eftersom informationen inte hanteras av någon 

tredje part blir det enklare för Deloitte att garantera kundens säkerhet enligt Linder. Allmän 

information inom företaget delas på Deloittes egna intranät, här kan man se nyheter om 

företaget och om olika större händelser samt projekt. 

 

Organisationen är individuellt målinriktad där alla uppdrag oavsett storlek bedöms, utvärderas 

och betygssätts på flera variabler på en fast betygsskala. Både Linder och Nordgren är överens 

om att det inte uppstår några tillitsproblem i laget eftersom att varje individ bedöms strikt 

individuellt. Ingen i laget kan smita undan från sina förpliktelser utan att detta upptäcks, 

lagmedlemmarna litar på varandra eftersom de vet att alla drar sitt strå till stacken. Deloitte är 

en mycket hierarkisk organisation med tydliga och strikta roller där befogenheter är tydligt 

utsatta för varje roll. Alla vet vad de har rätt att göra och alla uppgifter som genomförs måste 

godkännas av en person med högre befattning än den själv. Varje anställd får varje år en 

sammanställning av alla sina projekt från föregående år som ligger till grund för förhandlingar 

om löner och eventuella befordringar. 

4.2.2. Utmaningar 

Linder påpekar att det finns en del motstånd från delägarna på Deloitte mot den virtuella 

utvecklingen. Detta kan enligt Linder vara en bidragande orsak till att dessa virtuella lag 

ibland fortfarande använder fysiska möten till ärenden som inte alls kräver detta. Att boka in 

fysiska möten för små ärenden ser både Linder och Nordgren som ineffektivt och 

tidskrävande. De påpekar dock gemensamt att för vissa mer omfattande och viktigare ärenden 

kan finnas fördelar med dessa fysiska möten. Detta till stor del på grund av att man även med 
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videokonferensmöten saknar något som är svårt att sätta ord på enligt Linder. Att ha effektiva 

virtuella kommunikationskanaler är väldigt viktigt för spridning av kompetens inom virtuella 

lag. Tillgång på kunskap är mindre begränsad i virtuella lag än i traditionella arbets- eller 

projektlag. 

4.3. Klarna 

Företagskulturen på Klarna är uppbyggd med fokus på mål, medlemmar i de virtuella lagen 

vet vad de ska uppfylla för mål och vilken tidsram de ska genomföra det inom. Tidsaspekten 

är därför anledningen till att man började använda sig av virtuella lag. Korta möten som tar 

maximalt 30 minuter sker virtuellt vilket kan spara in pengar. Klarna arbetar också globalt och 

därför är det viktigt att ha virtuella projekt som kan göra att företaget kan ta del av kompetens 

från olika håll och dessutom vara kostnadseffektiva. Selin menar att utan virtuella lag kan 

man omöjligt hålla sig konkurrenskraftig på en global nivå. Rekryteringen till Klarna sker 

med hjälp av virtuella hjälpmedel i form av videointervjuer. Vid etablering i nya länder 

analyserar man detta med hjälp av externa konsultfirmor för att rekrytera rätt personal. Några 

speciella teambuildingrutiner vid etablering av nya projektlag används inte i någon större 

skala, det är beroende på projektets tidshorisont och omfattningen av projektet. Man har även 

två större evenemang per år där träffas hela Klarna träffas fysiskt. 

 

Företaget använder många olika kommunikationskanaler. Det finns många olika mjukvaror 

som används för olika typer av dokumentation. I och med att Klarna arbetar med känsliga 

uppgifter är det viktigt att kunna separera vilka kanaler som hanterar vilken information. De 

använder även videosamtal, chatt och olika dokumentationsprogram som visar till exempel 

projektuppgifter, tidsuppskattning, resultatrapporter och annan viktig data. Klarna har även ett 

intranät som visar handledarna för olika projekt hur olika uppgifter ska hanteras. 

4.3.1. Ledarrollen 

Selins roll består av att vara mycket alert och tydlig med vad som ska göras. En av 

uppgifterna är att arbeta med lagets målsättning och mätsystem. Kommunikation med ledaren 

gäller främst arbetsuppföljning, exempelvis veckorapporteringar. De har även ett månadsmöte 

som är lite längre än veckorapporterna och har förberedda ämnen som diskuteras. Den sociala 

kommunikationen i laget var inte lika prioriterad, endast med andra virtuella projektlag som 

arbetade inom samma område uppmuntrades kommunikation för kunskapsutbyte för att bättre 

och snabbare lyckas med uppgifterna. Specialistkunskaper är efterfrågade, dessa delegeras ut i 
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särskilda virtuella rum som andra kan nyttja vid behov för att ta del av specialistkunskapen. 

Dessa projekt är också i enlighet med företagets kultur som är deadlineorienterad och 

målinriktad. Det sker därför olika mätsystem inom virtuella lag på en individuell nivå där 

individens prestation mäts. Lagmedlemmarna får även utvärdera sin projektledare på flera 

olika variabler där även projektledarens prestation sammanställs. Då detta är fokuserat på ett 

mer individuellt sätt uppstår därför inga tillitsproblem inom virtuella lagen på Klarna. 

4.3.2. Utmaningar 

Utmaningarna som Selin menar måste ses över vid användning av virtuella lag är nämligen att 

alltid ha goda tekniska resurser tillgängliga. Det blir komplicerat att samarbeta virtuellt när 

dessa problem uppstår. Ett av deras största problem gällande tekniska resurser är att det finns 

för få videokonferensrum på deras huvudkontor. Det finns ett stort behov av 

videokonferensrum eftersom alla arbetslag på Klarna är av virtuell form. Tekniska resurser 

måste ses över hos Klarna, speciellt eftersom de har en kultur som bygger på deadlines och 

målsättningar. Selin menar också att det kan vara svårt som ny att därför komma in i olika lag 

som redan är vana vid sättet Klarna arbetar på. 

4.4. Kronofogden 

Myndigheten arbetar inte på samma sätt som de andra organisationerna i studien och använder 

sig av ett hybridlag, där vissa lagmedlemmar finns på samma plats på huvudkontoret medan 

andra finns på geografiskt spridda platser runt om i landet. Kronofogden började använda lag 

som arbetade virtuellt för att utnyttja rätt kompetens på rätt arbetsuppgifts, det går inte att 

centralisera all verksamhet till en enhet, det behövs kompetens på olika orter runt om i 

Sverige enligt Modigh. Därför är rekrytering nästan enbart baserad på kompetens och inte 

påverkad av geografisk placering. Det kan vara till en viss fördel att ha arbetat i virtuella lag 

tidigare men det råder inga formella krav på det i rekryteringsprocessen. Kronofogdens 

virtuella lag arbetar inte i projektform utan som en linjeenhet med ett statiskt virtuellt lag och 

har därför inga sociala rutiner vid etablering av nya projekt- eller arbetslag. De hade dock 

många regelbundna fysiska träffar som skulle bygga lagkänsla. 

4.4.1. Kommunikation och ledarskap  

Kronofogden använder många olika kommunikationskanaler som till exempel chatt, e-post, 

videokonferenstjänster, dokumentationstjänster och skärmdelningstjänster. De har ett 

noggrant utställt regelverk för vilka kanaler som ska användas för vilken sorts information, 

man har även en lista på vart informationen ska gå. I vilken kanal som användes mest rådde 
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det viss oenighet, Modigh ansåg att e-post skulle undvikas på grund av hur omständigt det är 

att arbeta med och att chatt eller andra kanaler föredras. Trots detta menade Mårtensson att e-

post var den överlägset mest använda kanalen, enligt han berodde det mest på enkelheten med 

e-postanvändningen. Dock ska ingen officiell dokumentation skickas via e-post utan laddas 

upp på SharePoint. 

 

Modigh berättade att när han inledde sitt arbete som controllerchef för detta virtuella lag 

prioriterade han att bygga sociala relationer mellan lagmedlemmarna för att sedan försöka få 

de att ta egna initiativ. Det Modigh gör är att inte hålla en statisk roll utan arbeta hårt i 

etableringsfasen för att få gruppen att ha en samarbetskänsla tidigt. Det är även viktigt för 

ledaren att ställa och följa upp mål. Det är mycket viktigt att hålla en god kommunikation i 

laget, laget ska vara enhetligt och alla ska veta sin roll. Modigh betonar att en controller kan 

vara bäst på arbetsuppgiften men om kommunikationen ut mot kunden, det vill säga en av 

cheferna som controllern “kontrollerar”, inte sker på ett effektivt sätt spelar dennes kompetens 

ingen roll och kan skada gruppen som helhet. Det är följaktligen viktigt med kommunikation 

för att dessa situationer inte ska uppstå, det handlar om att föra över kunskap i gruppen och 

utnyttja den på bästa sätt. Det som kontrolleras blir då relationerna och vad varje person har 

gjort för sina respektive kunder. Detta mäts och utvärderas i enlighet med deras systematiska 

årliga kontroll med årligt uppsatta mål. 

4.4.2. Utmaningar 

Utmaningarna initialt vid starten 2011 var att hantera det initiala motståndet som uppstod, 

numera handlar det om att lösa sociala utmaningar. Modigh nämner att det är svårt att veta hur 

en person mår psykiskt eller fysiskt via virtuell kommunikation och det gör mycket för 

ledarskapet. Det är även eventuella tillitsproblem som kan uppstå då lagmedlemmarna inte ses 

fysiskt men Kronofogden har som tidigare nämnts ett antal fysiska träffar per år för att 

förebygga detta. Ett problem med att använda virtuella lag är att den spontana sociala 

kommunikationen som uppstår vid arbete på samma plats inte finns, den menas vara effektiv 

för att bygga tillit mellan individer. Mårtensson nämnde att gruppen försökte hålla en virtuell 

måndagsfika varje vecka för att hitta den spontana kommunikationen och då bygga bättre 

relationer, detta kändes dock inte genuint och försöket lades snabbt ned. 
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4.5. Mogul 

Mogul arbetar sedan 2006 som en helt virtuell organisation där det inte finns något 

arbetsmoment som kräver en fysisk träff av något slag. Beslutet att börja arbeta virtuellt på 

Mogul var till stor del, men inte enbart, på grund av att företaget startade en ny avdelning i 

Belgrad 2006. Behovet av att arbeta virtuellt hade funnits även tidigare i den inhemska 

verksamheten men det blev betydligt större när de expanderade globalt. Den viktigaste 

anledningen till att omstrukturera Mogul till en helt virtuell organisation var att möjligt kunna 

rikta rätt kompetens mot rätt projekt. En annan anledning var även att kunna använda rätt 

kompetens till rätt pris genom att använda utländsk arbetskraft enligt Wik. Både Tunbjer och 

Wik var överens om att det finns väldiga problem med att ha en global verksamhet utan att 

använda sig av virtuella hjälpmedel. 

4.5.1. Kommunikation 

Företaget använder sig inte av några specifika rekryteringsrutiner för deras virtuella lag 

eftersom hela organisationen är ett enda stort virtuellt arbetslag. Alla som söker anställning på 

Mogul måste vara beredda att arbeta efter deras arbetsmodell. Att ha arbetat i virtuella lag 

tidigare skadar inte chanserna för anställning på Mogul. Wik pekar dock på att han hellre 

arbetar med någon som är duktig på att kommunicera med lite mindre erfarenhet än någon 

som är sämre på att kommunicera men har väldigt mycket erfarenhet. Kommunikation är 

mycket viktigt i Moguls virtuella lag. Initiala teambuildingaktiviteter vid etablering av nya 

projekt- eller arbetslag är inte vanligt förekommande och används enbart på mer omfattande 

projekt med ett längre tidsspann. Att träffa sina lagmedlemmar fysiskt i starten är enligt 

Tunbjer det snabbaste och mest effektiva sättet att skapa förtroende och tillit i laget. Det bästa 

hade varit att alla medlemmar träffas en gång fysiskt vid varje etablering av varje ny 

lagkonstellation. 

 

Mogul har ett regelverk där det tydligt står vilken information som ska gå via vilken 

kommunikationskanal. Regelverket hanterar mer formell information. Tunbjer menar att e-

post är ineffektivt och försöker aktivt arbeta för att minska användningen av det. Trots 

Tunbjers försök att strypa användningen av e-post menar Wik att det fortfarande är den mest 

förekommande kommunikationskanal i den löpande informella kommunikationen. Företaget 

använder mycket videokonferenser och har olika mjukvaror för det. För att alla i företaget ska 

veta var olika kompetenser finns har de skapat en kompetensdatabas där det enkelt går att 

hitta personer. Tunbjer uttrycker att kunskapsspridning är viktig och menar att den bara kan 
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ske på ett bra sätt via effektiv kontinuerlig kommunikation. Därför arbetar alla chefer och 

projektledare på Mogul med att aktivt uppmuntra all typ av kommunikation mellan 

lagmedlemmarna. Ledarnas roll är att riva små och stora barriärer som kan hindra ett smidigt 

arbete i laget. De anordnar även olika teambuildingaktiviteter där alla på företaget får delta, 

aktiviteterna sker i form av lekar, spel och olika tävlingar. Viktigt som ledare på Mogul är att 

man arbetar för informationssymmetri, lika information ska spridas vid samma tidpunkt till 

alla medlemmar i de virtuella lagen. Tunbjer menar att man bör ha lika många fysiska möten 

med alla lagmedlemmar oavsett var de är geografiskt placerade. Wik försökte om möjligt 

placera medlemmar i samma virtuella lag på samma kontor för att då öka chansen till spontan 

kommunikation. Wik pekar även på att det bästa arbetssättet är att arbeta på samma fysiska 

plats, men att det inte alltid är möjligt på grund av vissa kostnadsaspekter. 

4.5.2. Utmaningar 

Både Wik och Tunbjer påpekar att tillitsproblem kan uppstå om lagmedlemmarna inte lyckas 

identifiera varandras roller tidigt i en ny lagkonstellation. Utan tydlig identifikation av 

medlemmars roller och karaktärer är det svårare att lita på varandra. Detta är dock inte ett 

problem i statiska lag utan ett som uppkommer i projektlag. Wik menar att en bra lösning för 

att tidigt bygga tillit är att hela laget arbetar tillsammans på samma fysiska plats i en veckas 

tid för att sedan övergå till ett helt virtuellt arbetssätt. För att upprätthålla bra tillit i lag menar 

Tunbjer att det är överlägset bäst att använda sig av statiska virtuella arbetslag. Nackdelen 

med statiska lag är att lagmedlemmarna och företaget går miste om den kunskapsspridning 

som i stor utsträckning sker när man använder virtuella projektlag. Om företaget arbetar i 

projektlagsform byter alla anställda lagmedlemmar med jämna mellanrum, varje gång man 

arbetar med nya personer menar Tunbjer att det är stor chans att lära någonting nytt och då 

sprids kompetens i företaget. Nackdelen med projektlagsformen är att det kan krävas tid för 

lagen att hitta sina roller och skapa tillit till varandra vilken annars skulle kunna läggas på 

arbetsuppgifter. Vissa språkbarriärer mellan Sverige och Belgrad menar Wik kan medföra 

svårigheter att förmedla olika information på rätt sätt. Tydlighet är mycket viktigt i 

kommunikationen där dessa språkbarriärer kan finnas. 
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Tabell 2. Sammanfattning av intervjuserien  
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5. Analys 

Vår kvalitativa studie visade tecken om att det råder vissa samband om huruvida tillit och 

kommunikationen är beroende av ledarskapet i virtuella lag. Det tendenserna först och främst 

tyder på är att olika arbetsuppgifter och organisationer är mer beroende av ett annat sorts sätt 

att hantera tillit än andra. 

5.1. Vikten av tillit 

Initialt visade teorierna att tillit var en av de viktigaste aspekterna att tänka över gällande 

virtuella lag (Jarvenpaa & Leidner, 1999; Maznevski & Chudoba, 2000; Robert Jr. et al., 

2008; Staples & Webster, 2008; Daim et al., 2012). Även i vår studie bekräftades detta 

eftersom att alla undersökta organisationer tänkte över hur de skulle hantera tillitsaspekten 

inom virtuella lag, det är däremot stora skillnader i hur dessa hanterar utmaningarna som finns 

med virtuell tillit och kommunikation. Kronofogden skiljer sig mest från de andra 

organisationerna i undersökningen, Kronofogden arbetar nämligen med en fusion av 

traditionella och virtuella arbetslag där vissa av medlemmarna är utspridda geografiskt medan 

andra befinner sig på plats i huvudkontoret. I likhet med Jarvenpaa och Leidner (1999) har 

Kronofogden mycket fysiska möten, dock ingenting initialt som en “kickoff”. Hybridlaget är 

nämligen inte ett projekt som har ett slut utan fungerar linjärt över tid, det finns ingen 

fastställd upplösningstid för laget. 

 

Enligt Kronofogden är fysiska träffar ett mycket bra sätt att etablera sociala relationer och på 

det viset utveckla tillit sinsemellan. Vi såg stora skillnader mellan Kronofogden och Deloitte 

trots att båda företagen använde sig av linjära virtuella lag. Deloitte verkade till skillnad från 

Kronofogden internationellt och därför är fysiska träffar begränsade. Deloittes virtuella lag är 

betydligt mer individutvecklade och vi anser att det är ett av skälen till att tillitsproblem därför 

inte existerar på samma sätt. Klarna höll med ovanstående och arbetar med många virtuella 

projektlag som har en förutbestämd upplösningstid men upplever precis som Deloitte inte 

tillitsproblem i någon större utsträckning. Deloitte och Klarna arbetar mer på individnivå än 

de andra undersökta organisationerna och hanterar detta med olika mätsystem där 

prestationerna mäts ofta och kontinuerligt under arbetets gång. 

 

ABB och Mogul lägger större fokus än de andra organisationerna på att överbygga 

tillitsproblem inom laget. Troligen beror det på att projekt som kräver en hög grad av 
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samarbete, som Mogul och ABB arbetar med, kräver högre tillit inom det virtuella laget. I 

dessa fall skiljer de sig från varandra i hur man överbygger tillitsproblem. ABB är dock 

betydligt större och mer geografiskt spritt än Mogul och har därför mycket svårt att kunna ses 

fysiskt vilket enligt Jarvenpaa och Leidner (1999) är viktigt för att bygga tillit i virtuella lag. 

Mogul hade även många olika kommunikationskanaler för att etablera kontakt sinsemellan 

och bygga upp sociala nätverk virtuellt. Hambley et al. (2007) påstod att ett rikt utbud av 

kommunikationskanaler inte nämnvärt påverkar effektiviteten av ett lags prestation men i 

Moguls fall var även kommunikationskanalerna en del av utvärderingsprocessen, till exempel 

loggades all kommunikation i deras olika kommunikationskanaler där alla kunde följa 

tidsplaner och aktivitetsuppföljning. ABB visade sig inte ha ett lika brett utbud av 

kontinuerligt använda kommunikationskanaler som de andra undersökta organisationerna. Det 

verkade som att tilliten kunde påverkas som följd av detta på grund av minskade 

kommunikationsmöjligheter. I de fall där information inte kom fram eller att det fanns olika 

tekniska problem kunde det skapas tillitsproblem, även missuppfattningar i kommunikationen 

kunde också vara en bidragande orsak till problemen. De Gooijer beskrev i sin prestation detta 

som ”the idiot-factor”, det vill säga att vid dessa händelser kan medlemmar börjar tvivla på 

varandra och misstro deras kompetens. Baserat på den typ av virtuella projektlag, som ABB 

och Mogul använder, kan detta kan vara ett problem som påverkar slutprodukten. Den 

viktigaste anledningen till att man använder virtuella lag i alla undersökta organisationer var, 

tillsammans med den ekonomiska vinningen, att nyttja kompetensen hos individerna i 

organisationen på effektivast möjliga sätt. 

5.2. Gemenskap: Virtuell fika 

Baserat på vad Moguls respondenter svarade anser vi att det är viktigt att skapa en gemenskap 

i gruppbaserade projekt där resultatet av hela gruppen är viktigt. Moguls arbetssätt enligt 

Tunbjer var att man skulle gå från synsättet att ta arbetet till privatlivet och ändra detta till att 

ta privatlivet till arbetet. Detta tror vi Mogul vill ändra just för att öka social interaktion och 

på detta vis få bättre relationer samt ökad tillit i deras virtuella lag, som bland andra Mesmer-

Magnus et al., (2011) påpekar att social, utomprofessionell, interaktion viktig för att bygga 

tillit. Oriol hade också försökt med detta, ett uppskattat försök, genom att anordna en virtuell 

fika där alla i hela laget samlades i en videokonferens och hade fika gemensamt. Mesmer-

Magnus et al., (2011) menar att det absolut viktigaste man måste göra är att etablera social 

interaktion tidigt för att utveckla till en tillit sinsemellan varandra. I vår studie kan vi se att 
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flera organisationer försökte anpassa sig för att deras virtuella lag skulle få det enklare att 

utveckla sociala relationer virtuellt. 

5.3. Individuella utvärderingar minskar tillitens roll 

Organisationer som Deloitte och Klarna har som tidigare nämnt ett mer individuellt baserat 

sätt att mäta och ge feedback än de andra undersökta organisationerna i studien. Förutom att 

ha mer individbaserade mätsystem mäter resultat i fler variabler och oftare. ABB, 

Kronofogden och Moguls resultat mäts mer gruppbaserat än Deloitte och Klarnas, feedback 

och resultatmätningar sker kontinuerligt men lite mindre frekvent än hos Deloitte och Klarna. 

I vår studie upptäcktes att Deloitte och Klarna helt saknade tillitsproblem. En bidragande 

orsak till det antar vi är just deras individbaserade mätsystem där alla lagmedlemmar vet att 

allas prestationer tydligt kommer synas, då uppkommer ingen misstro om varandras 

arbetsinsats. I ABB, Kronofogden och Mogul såg vi att tillitsproblem kunde uppkomma i 

olika utsträckning och vi anser att ett skäl till det kan vara att det uppstår misstro i laget om 

varje medlems arbetsinsats för de blir bedömda i grupp och inte individuellt på samma sätt. 

 

Att mäta resultat och ge feedback verkar enligt alla studerade organisationer vara en viktig 

ledaruppgift. Kozlowski och Bell (2003) studerade vikten av att hantera resultat och feedback 

på ett bra sätt i virtuella lag. Alla ledare i de undersökta virtuella lagen arbetade mycket med 

målsättning, resultatmätning och återgivning av feedback. Detta sker som vi ovan sett på olika 

sätt i alla organisationer men alla använder det i stor utsträckning. Vi ser precis som 

Kozlowski och Bell (2003) att det är extra viktigt att kunna mäta prestationer i virtuella lag, 

till och med viktigare än i fysiska lag. Vi antar baserat på svaren från ABB och Mogul att det 

är lättare för individer att gömma sig bakom laget i virtuella lag än traditionella lag, en person 

syns inte till fysiskt och om prestationer inte mäts finns det inget sätt att veta vilka som utför 

sina arbetsuppgifter. Det är dock viktigt att reda ut hur fördelningen av individ- och 

gruppbaserade resultatmätning ska utföras. 

5.4. Social utomprofessionell kommunikation viktig för att bygga tillit? 

Peters och Karren (2009) påstod att behovet av sociala interaktioner i virtuella lag inte var 

viktiga för att bygga tillit. Detta påstående passade in på Deloitte och Klarna, där inga 

tillitsproblem uppkommer, troligen som vi tidigare nämnt berodde detta på att 

arbetsuppgifterna var mer individuellt baserade och uppföljningar samt feedback skedde mer 

regelbundet. I andra fall där det var mer gruppbaserade arbetsuppgifter som hos ABB och 
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Mogul spelade den sociala interaktionen en stor roll i hur medlemmarna uppfattade tillit 

mellan varandra. De Gooijer förklarade i sin intervju det han kallade ”the idiot-factor”, det 

vill säga att en lagmedlem som inte utför sin arbetsuppgift kan uppfattas som en idiot av andra 

i laget, detta kunde vara mycket skadlig och det är ett skäl till att social interaktion i laget är 

viktig just vid gruppbaserade uppgifter som de i ABB och Mogul. Mogul arbetade hårdare, än 

de andra undersökta organisationerna, med att skapa gemenskap i de virtuella lagen. Istället 

för att ta med sig arbetet hem vill Mogul att de anställda ska ta med sig privatlivet till 

arbetsplatsen och dela med sig av sina intressen. Baserat på Tunbjers svar tolkar vi detta som 

ett försök att öka den spontana sociala kommunikationen i företaget. Det var här mycket fokus 

på kommunikation och sociala interaktioner vilket är i strid mot Peter och Karrens (2009) 

teori. I alla studiens undersökta organisationer har vi sett att ledarskapsrollerna bestått av flera 

liknande aspekter. Precis som Mesmer-Magnus et al. (2011) påstod, har de flesta ledarna i de 

virtuella lagen vi intervjuat haft en viktig roll i det kommunikativa och uppmuntrat de 

anställda på olika sätt att kommunicera med varandra både på ett socialt och professionellt 

sätt. Den enda som inte arbetade på det sättet var Deloitte som inte hade några ledare med den 

rollen. Alla de andra hade ledare i de virtuella lagen som på olika sätt och i olika utsträckning 

försökt uppmuntra till kommunikation på olika sätt. Skälet till att ledarna arbetar på det sättet 

verkar till stor del vara för att minska kommunikationsbarriärerna, detta kan i sin tur hjälpa 

med informationsdelning inom lagen och organisationerna. 

 

Att mötas fysiskt innan starten av ett nytt virtuellt projekt eller virtuellt arbetslag var något 

som de flesta i vår studie ville göra, i flera fall kunde det dock inte genomföras på grund av 

ekonomiska eller tidsmässiga skäl. Det fanns en konsensus hos alla respondenter att lagen 

skulle kunna fungera bättre genom att de sociala banden skulle stärkas om detta gick att 

genomföra. Detta stämmer överrens med Wilson et al. (2006) och Kanawattanachai och Yoos 

(2007) teorier kring sociala relationer i virtuella lag där de tidsmässiga och ekonomiska 

aspekterna pekas ut som tydliga problem för genomförandet. 

 

Maznevski och Chudoba (2000) argumenterade även för att kommunikationskanalers 

komplexitet skulle variera beroende av arbetsuppgifterna och vi fick bekräftat i alla 

undersökta organisationer. Beroende av till exempel vilken typ av information som skulle 

kommunicera utvecklades därefter komplexiteten från vanlig e-post till avancerade 

dokumentationsservrar där konfidentiell information skulle hanteras, ett bra exempel på det 

var Deloittes krypterade fildelningsserver där all information från börsnoterade bolag skickas 



Kandidatuppsats företagsekonomi  Furedal & Geroukis 

___________________________________________________________________________ 

29 

 

via. Hambley et al. (2007) menade dock i strid mot vår studie att kommunikationskanaler inte 

påverkade effektivitet i virtuella lag. Några av studiens respondenter arbetade aktivt för att ta 

bort e-post som kommunikationskanal då de tyckte att det var ineffektivt och tidskrävande. 

5.5. Förvånande: Avsaknad av tillräcklig teknologi i dagens IT-samhälle 

Något som alla undersökta organisationer enades kring var att kommunikationen var väldigt 

beroende av teknologin, om teknologin ger vika brister ibland hela möjligheten till att arbeta 

effektivt i den virtuella arbetsformen. Det visade sig mot våra initiala antaganden att det, trots 

dagens moderna IT-samhälle, fanns problem i tillgängligheten av teknologi i relativt stor 

omfattning. Alla studerade organisationer uttryckte att det saknades tillräckligt många 

videokonferensrum. Eftersom alla organisationer även hade planer på att införskaffa fler 

videokonferensrum antar vi att arbetsplatslokaler inte utvecklats i samma takt som den 

virtuella arbetsformen har utvecklats. Maznevski och Chudoba (2000) samt Daim et al., 

(2012) påstod att kontinuerlig kommunikation som sker cykliskt var en viktig del för att 

virtuella lag ska vara högpresterande. I den bristande tillgång på viss teknologi som tenderats 

visats i denna studie kan detta enligt deras påstående förstöra den kontinuerliga 

kommunikation som är viktig för prestationen i virtuella lag. Det märktes tydligt att det även 

var fallet i vår studie, eftersom alla undersökta organisationer såg det som ett 

störningsmoment. För att ta sig runt problemet planerade de in sina möten tidigt och bokade 

då upp den teknologiska utrustning som behövdes, på exempelvis Klarna och ABB skedde 

många möten regelbundet veckovis, eftersom att det var regelbundet och de då bokat in den 

nödvändiga teknologin i förväg undvek de problemet trots väldigt frekventa möten. Mogul 

hade en daglig ordning med ett morgonmöte där det förklarades vad som ska göras och vilka 

som ska göra uppgifterna.  Ingen kommunikation skedde utanför det i förväg planerade 

schemat.  Allt skedde i regelrätt ordning efter det bestämda schemat. I detta fall var 

gruppkonferenser då mycket viktiga att ha, i enlighet med vad både Maznevski och Chudoba 

(2000) och Daim et al. (2012)  påstod. Mötena var en katalysator för att få igång arbetet och 

eventuellt se vad som behöver förändras eller andra synpunkter. 

 

Vi såg speciellt hos ABB att tekniska problem kunde ha en inverkan på tillit i deras virtuella 

lag. Vi baserar detta på att de, till skillnad från alla andra undersökta organisationer, inte hade 

något utformat regelverk för vilken information som skulle passera genom vilken kanal. Ett 

sådant regelverk hade alla andra undersökta organisationer. Mogul hade kommit längst med 

den biten och hade gått ett steg längre. De hade ett tydligt utformat regelverk för vilken 
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information som skulle skickas i vilken kanal, utöver det hade Mogul även utformat sina 

virtuella kommunikationssystem för att alla enkelt skulle kunna förstå det utan att behöva läsa 

regelverket. Detta tror vi är det bästa sättet att utforma kommunikationskanalerna i virtuella 

lag. Som De Gojier och Oriol på ABB påpekar har de redan för många och för stora regelverk 

som gör att även om de skulle försöka läsa och lära sig alla regler skulle det vara en 

omöjlighet. Vi tycker då att det kan vara bättre att gå efter Moguls linje och försöka utforma 

system där att alla förstår hur man ska arbeta utan att behöva läsa något regelverk, vi tror som 

tidigare nämnts att det är bra att ha ett regelverk även om det inte nödvändigtvis används 

regelbundet. 

 

Kommunikationssätten varierade nämnvärt, vid Kronofogden nämnde Modigh att det tidigt 

gällde att etablera sociala rutiner för att sedermera få laget att bli självgående i den processen 

och då som ledare ta ett steg tillbaka. Denna modell applicerades inte i alla organisationer, 

tydligast såg vi det i Deloitte och Klarna med sina virtuella lag med individbaserad 

resultatmätning där det inte var lika viktigt att etablera dessa sociala rutiner tidigt. Detta tror 

vi mycket beror på att det var en mycket uppgiftsfokus i de företagen. 

5.6. Ledarens uppgift att uppmuntra kommunikation 

Staples och Webster (2008) samt Mesmer-Magnus et al. (2011) förklarade att det var ledarens 

uppgift att skapa informationsutbyte mellan medlemmarna i virtuella lag och på Kronofogden 

var detta en prioriterad aspekt. Modigh menade att genom att skapa tidig social interaktion 

skapades en homogen grupp som hade en klar och tydlig bild av vad som skulle göras och hur 

detta skulle genomföras. I enlighet med vad Kayworth och Leidner (2001/2002) samt Hanandi 

och Grimaldi (2010) påstod agerade Modigh med att etablera ökad kommunikation som i sin 

tur kan öka tillit mellan medlemmarna i sitt virtuella lag. Det fanns i tidigare forskning två 

viktiga teorier att jobba efter gällande effektiv kommunikation i virtuella lag. Två teorier som 

strider emot varandra där den ena baserades på att tidigt etablera sociala interaktioner och den 

andra baserades på tidigt uppgiftsfokus (Maznevski & Chudoba, 2000; Kanawattanachai & 

Yoo, 2007). Vi fann i vår studie att vilken av dessa teorier implementerar är beroende av 

arbetssättet i organisationer. Kronofogden har inte projektlag på det sätt som exempelvis 

Mogul men de implementerade båda teorin med tidig social interaktion, detta skedde inte i 

Klarna eller Deloitte där kontakt istället uppmuntrades vid kunskapsutbyte. 
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6. Slutsats 

Uppsatsen syftar till att undersöka ledarskapets inverkan på kommunikation och tillit i 

virtuella lag. Detta görs för att påvisa tendenser till samband och skillnader som kan ligga till 

grund för fortsatt forskning. 

 

En tydlig upptäckt tendens är hur stor inverkan det av ledarskapet använda mätsystemet har 

på tilliten i virtuella lag. Studien har visat att ett effektivt sätt att eliminera tillitsproblem är att 

ledaren implementerar individbaserade mätsystem där varje lagmedlems resultat utvärderas 

individuellt. Detta gör att alla lagmedlemmar kan känna sig säkra på att alla bidrar med rätt 

arbetsinsats och inga tillitsproblem uppstår. Vi ser att organisationer med ledare som 

implementerar dessa individbaserade mätsystem automatiskt skapar en tydligare struktur. Det 

kan dock vara svårt att implementera denna mätsystemsform i alla typer av virtuella lag. I till 

exempel virtuella forskarlag, som det i ABB studerade, finns det svårigheter eftersom det 

krävs mer kompetensutbyte, och mer samarbete, inom laget för att lyckas med 

arbetsuppgifter.  

 

Uppsatsen tenderar visa att en nyckelfaktor för att leda ett virtuellt lag effektivt var för 

ledarskapet att tydligt formulera regelverk för vilken information som ska skickas genom 

vilken virtuell kommunikationskanal. Något som studien även tenderar visa är att det är ännu 

effektivare för virtuella lag att arbeta på det sätt som Mogul gör. Där har ledarskapet utvecklat 

företagets virtuella arbetssystem för att alla automatiskt ska förstå vilken information som ska 

skickas via vilken kanal. Att utveckla system på samma sätt som Mogul eller använda sig av 

en "what goes where"-lista som både Kronofogden och Mogul använder sig av effektiviserar 

arbetet i virtuella lag betydligt. På det sättet kan multinationella jättar som ABB, som redan 

har för många formella regelverk för att använda alla, att effektivisera kommunikationen utan 

några nya specifika regelverk för kommunikationskanaler.  

6.1. Begränsningar/Fortsatt forskning 

Vår studie innefattar kvalitativa intervjuer, en undersökningsmetod som kan vara svår att dra 

några generella slutsatser från. Informationen som kommer från dessa intervjuer är subjektiva 

åsikter från ett begränsat antal individer och alla svar är öppna för tolkning av 

undersökningsledaren. I detta fall kan vi inte fastställa några generella slutsatser som gäller 

alla organisationer. Vi har valt att använda flera olika typer av organisationerna i studien, 
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detta för att hitta generella tendenser som kan ligga till grund för fortsatt forskning. Studien 

innehåller med andra ord organisationer från olika sektorer och branscher och därför har vi 

inte upptäckt några bransch- eller sektorspecifika slutsatser. Våra intervjufrågor har varit 

mycket öppna. Främsta skälet till detta var att vi med våra resurser ville skrapa ytan och få en 

bred bild utav hur ledarskapet påverkar tillit och kommunikation. Det hade varit mer 

intressant att gå in på djupet och undersöka detta utförligare. Studien kunde ha fokuserat på en 

eller två sektorer för att hitta tydligare samband och skillnader som är generaliserbara för de 

specifika sektorerna.  

 

Det har i studien varit svårt att generalisera slutsatserna för alla virtuella lag i de undersökta 

organisationerna. Detta eftersom vi endast intervjuat två personer i varje organisation förutom 

i en där endast en person kunde närvara. Uppfattningen av tillit och kommunikation kan vara 

olika i andra virtuella lag inom organisationerna. Ett förslag för fortsatt forskning är att 

genomföra en liknande studie med flera olika virtuella lag i varje organisation. Det skulle 

även vara intressant att djupare studera hur mycket individbaserad resultatmätning påverkar 

tillit i virtuella lag och fastställa om vår studies tendenser faktiskt stämmer. Detta hade kunnat 

genomföras med förslagsvis en kvantitativ studie där fokus ligger på enskilda sektorer. 
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8. Appendix 

8.1. Bilaga 1 - Intervjumall (svensk) 

Allmänt 

Kan du berätta lite om dig själv och din roll i företaget? 

Kan du berätta lite om organisationen? 

 

Kommunikation 

Vilka kommunikationskanaler använder ni i ert lag? 

 

Inledande processer 

Varför började ni använda virtuella lag? 

Vilka är de största utmaningarna vid utformningen av lagen? 

Vilka rutiner arbetar ni efter vid rekrytering till virtuella lag? 

Har ni några kickoff rutiner vid etablering av nya virtuella lag? 

 

Ledarskap/Styrning 

Vad har ledaren för roll i ert lag? 

Hur uppmuntrar ledarskapet kommunikation mellan lagmedlemmarna? 

Hur delegeras och koordineras de olika arbetsuppgifterna inom laget? 

Hur återkopplas och mäts prestationer inom laget, både på individ och på gruppnivå? 
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8.2. Bilaga 2 - Intervjumall (engelsk) 

General 

Can you tell me about your professional self and your role in the company? 

Can you tell me about your organization? 

 

Communication 

Which kind of communication channels/systems do you use in your virtual teams? 

 

Initial Processes 

Why did you start using virtual teams? 

What are the most challenging aspects to consider when creating a virtual team? 

What routines do you use when for recruiting to your virtual teams? 

What are your routines for kickoff at the start of the virtual team? 

 

Leadership/management 

What kind of role does the leader have in your team? 

How does the leader encourage communication between team members? 

How are the tasks delegated and coordinated between team members? 

How is feedback and different kinds of measuring systems used in the team, both on group- 

and individual level? 

 


