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Sammandrag 
I och med den pågående globaliseringen ökar trycket på företag och organisationer att 

minska sina kostnader och nyttja sina kompetenser mer effektivt. Ett sätt att göra detta är 

att använda sig av ett globalt virtuellt team. En av de mest fundamentala förutsättningarna 

för ett framgångsrikt arbete i ett sådant team är tillit mellan medlemmarna och i skapandet 

av tillit är kommunikation en viktig del. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken 

betydelse olika sorters kommunikation har för skapandet av tillit samt den tillit som redan 

existerar mellan medlemmar i ett globalt virtuellt team. För att undersöka detta har material 

samlats in genom semi-strukturerade intervjuer som sedan har analyserats med hjälp av 

relevant teori. Resultaten visar att alla de undersökta kommunikationssätten på något sätt, 

om än i olika utsträckning, påverkar tilliten mellan medlemmarna. Särskilt stor roll visade 

sig fysiska möten spela då de flesta respondenter uppgav att detta var något som 

påverkade, alternativt skulle kunna påverka, tilliten. Även social kommunikation visade sig 

ha stor påverkan på tilliten. 

 

Nyckelord: Globala virtuella team, GVT, kommunikation, tillit, virtuell kommunikation, 

fysiska möten 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I takt med att världen blir allt mer globaliserad ökar trycket på företag och organisationer 

att minska kostnader och att i större utsträckning nyttja de kompetenser som finns inom 

företaget eller organisationen, allt för att kunna stå sig i den ökade konkurrensen som 

globaliseringen innebär. Ett sätt att reducera kostnader och att nyttja kompetenser är att 

använda globala virtuella team (Fuller, Davison & Hardin, 2007), något som vi hädanefter 

kommer referera till som GVT.  GVT definieras av Jarvenpaa och Leidner (1999) som en 

tillfällig arbetsgrupp där medlemmarna ofta har olika kulturer, är geografiskt spridda och 

kommunicerar via elektroniska medel. Det handlar om att personer från olika kontor och 

länder arbetar tillsammans men att kommunikationen helt eller delvis sköts virtuellt. I 

samband med att den teknologiska utvecklingen går framåt ökar möjligheterna för 

användandet av GVT. Enligt Massey, Hung, Montoya-Weiss och Ramesh (2001) har GVT 

blivit en regel snarare än ett undantag.  

 

Plan International är en global barnrättsorganisation med verksamhet i 72 länder som 

arbetar, tillsammans med de barn och vuxna som bor i områdena, för att stödja barns rätt 

till utbildning, hälsa och skydd från våld och övergrepp. De försöker också påverka stater 

på nationell och global nivå så att de ska ta sitt ansvar för att barns rättigheter följs. (Plan 

International, 2015) Informationen om alla fadderbarn finns registrerad i en databas som 

kallas ChildData. För att utveckla och förbättra denna databas använder Plan International 

ett GVT som vi fortsättningsvis refererar till som ChildData-teamet. Detta team består av 

representanter från 16 olika länder i Europa, Nordamerika och Oceanien som 

kommunicerar med virtuella medel. (Lindberg, 2015) 

 
1.2 Problematisering 
Tillit, som enligt Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer (1998) definieras som avsikten eller 

viljan att vara sårbar, baserat på positiva förväntningar på andras avsikter eller beteende, är 
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enligt Daim, Ha, Reutiman, Hughes, Pathak, Bynum och Bhatla (2012) en av de mest 

fundamentala förutsättningarna för att arbetet i ett GVT ska bli framgångsrikt. De hävdar 

också att avsaknaden av tillit är en av de största anledningarna till att arbete i GVT 

misslyckas. Enligt Jarvenpaa, Knoll och Leidner (1998) leder bristen på tillit till att 

medlemmar är mindre villiga att bidra till gruppen och att samarbeta.  

Handy (1995) menar att det inte är möjligt att skapa tillit till andra medlemmar i GVT 

eftersom tillit inte kan byggas utan fysiska möten. Denna uppfattning delas dock inte av 

alla då till exempel Jarvenpaa och Leidner (1999) hävdar att tillit visst kan skapas i GVT. 

Daim et al. (2012) instämmer men framhåller att det är en stor utmaning att utveckla tillit i 

just GVT jämfört med i team där medlemmarna är samlokaliserade. Anledningen till det är 

att det i GVT inte är möjligt att utveckla tillit på det traditionella sättet där flera faktorer 

såsom sociala normer, frekventa sociala interaktioner och gemensamma erfarenheter kan 

underlätta utvecklingen av tillit. Vidare framhåller Jarvenpaa och Leidner (1999) att tilliten 

antingen kan minska, öka eller kvarstå beroende på hur kommunikationen i ett team ser ut. 

Således spelar kommunikation en betydelsefull roll i skapandet av tillit mellan medlemmar 

i ett GVT. Till följd av att tillit anses vara en viktig del i GVT men att skapandet av tillit 

kan vara utmanande eller, enligt somliga, omöjligt eftersom medlemmarna är geografiskt 

spridda, finns således ett teoretiskt samt praktiskt problem att undersöka i denna uppsats. 

Frågan vi ämnar besvara är följande:  

Vilken betydelse har kommunikationen för tilliten mellan medlemmarna i ett GVT  

1.3 Syfte 
Genom att studera ChildData-teamet ämnar uppsatsen undersöka vilken betydelse olika 

sorters kommunikation har för skapandet av tillit samt den tillit som redan existerar mellan 

medlemmar i ett GVT. För att djupare kunna förstå relationen mellan kommunikation och 

tillit i ett GVT ämnar vi även identifiera och analysera vad som påverkar 

kommunikationen med anledning av egenskaperna hos ett GVT.  
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1.4 Avgränsningar 
Tidigare studier gällande GVT har undersökt hur kulturella skillnader påverkat teamet 

(Stahl, Mäkelä, Zander & Maznevski, 2010) samt hur relationen mellan kulturella 

skillnader och kommunikation ser ut (Massey et al., 2001; Shachf, 2005). Dock kan 

kulturella skillnader, till följd av den pågående globaliseringen, komma att ha allt mindre 

betydelse. Leung, Bhagat, Buchan, Erez & Gibson (2005) talar om ”kulturell konvergens”, 

det vill säga att kulturer blir allt mer lika. Med anledning av detta har vi valt att inte 

fokusera på kulturella skillnader som en egenskap av GVT utan istället koncentrera oss på 

den globala aspekten som medför egenskaper såsom att teamets medlemmar ofta befinner 

sig i olika tidszoner samt har olika modersmål. Således kommer vi att identifiera och 

analysera dessa egenskapers påverkan på kommunikationen.  

2 Teori 
I följande avsnitt kommer relevant teori kring kommunikation och tillit presenteras. Vi har 

använt teori som studerat GVT men också enbart virtuella team. Anledningen till detta är 

att vi i denna uppsats valt att inte studera kulturella skillnader, som är den stora skillnaden 

mellan GVT och virtuella team. Därför anser vi att teorier gällande även den sistnämnda 

sortens team är applicerbara i denna uppsats. Avsnittet inleds med en redogörelse av 

typiska egenskaper hos GVT som förväntas påverka kommunikationen, därefter redovisas 

olika sätt på vilka kommunikation kan ske och hur detta påverkar tillit. Avslutningsvis i 

detta avsnitt presenteras en modell där de olika begreppen i teorin sammanfattas och knyts 

ihop. 

2.1 Egenskaper hos GVT 
Som nämnts i inledningen definierar Jarvenpaa och Leidner (1999) ett GVT som en 

tillfällig, kulturellt mångfaldig, geografiskt spridd och elektroniskt kommunicerande 

arbetsgrupp. Med “tillfällig” menar de att teamets medlemmar inte nödvändigtvis har 

arbetat tillsammans tidigare och inte heller nödvändigtvis kommer göra det igen i 

framtiden. Trots att definitionen säger att ett GVT är elektroniskt kommunicerande finns 

det vissa sådana team vars medlemmar, utöver den virtuella kontakten, även träffas fysiskt.  



 4 

 

Enligt Kimble (2011) finns det två huvudsakliga typer av samspel i virtuella team. Den ena 

typen är samordnad och kräver ett aktivt deltagande från medlemmarna, den andra typen 

kan utföras individuellt och vid olika tidpunkter. Arbetet i det sistnämnda samspelet sker 

dock ändå med ett gemensamt syfte och med ett gemensamt mål. Kimble (2011) menar att 

interaktionen mellan medlemmar av ett virtuellt team skiftar mellan dessa typer av 

samspel. 

2.1.1 Medlemmar i olika tidszoner 
Att medlemmarna i ett GVT är geografiskt spridda innebär att de ofta arbetar över olika 

tidszoner. Saunders, Van Slyke och Vogel (2004) menar att det kan innebära både fördelar 

och nackdelar för ett företag. En fördel är att teamen varje dygn kan vara produktiva över 

en längre tid eftersom medlemmarna inte arbetar samtidigt då dag för en medlem kan vara 

natt för en annan. Det kan dock leda till att medlemmar tvingas till längre arbetsdagar för 

att de ska kunna interagera med varandra samt att antal tillfällen att kontakta varandra 

minskar. Det sistnämna är något som kan leda till frustration då medlemmar kanske inte 

kan fortskrida sitt arbete utan svar från kolleger i andra tidszoner. Därför är det enligt 

Saunders et al. (2004) av stor vikt att koordinera medlemmar som är geografiskt spridda. 

 

2.1.2 Språkliga skillnader 
Förutom att medlemmar av ett GVT, till följd av geografisk spridning, ofta arbetar över 

olika tidszoner, har medlemmarna också ofta olika modersmål. För att kunna kommunicera 

inom teamet använder de därför ett gemensamt språk, vilket i regel är engelska. Klitmøller 

och Lauring (2013) säger att eftersom det gemensamma språket inte nödvändigtvis är varje 

teammedlems modersmål kan det innebära variationer i kompetens såsom ord- och 

grammatikkunskaper men även i uttal och accent. Användandet av ett gemensamt språk, 

eller företagsspråk som Marschan-Piekkari, Welch och Welch (1999) kallar det, kan leda 

till att medlemmar med större kunskap i språket får större makt än vad de formellt tilldelats 

på grund av att de kan föra fram sina åsikter. De menar att det är av stor vikt att öka 

medlemmarnas kunskaper i företagsspråket så att de är på samma nivå kunskapsmässigt. 
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2.1.3 Rika och tunna medier  
Daim et al. (2012) berättar om vikten av kommunikationsmedel i virtuella team då sådana 

team utan dessa inte kan existera. Med anledning av den teknologiska utvecklingen finns 

det idag en omfattande meny av tekniska kommunikationsmedel att välja bland. Flammia, 

Cleary och Slattery (2010) delar in kommunikationsmedlen i rika och tunna medier, 

baserat på Daft och Lengels (1986) teori, kallad ”Media richness theory”. Det centrala i 

denna teori är att kommunikationsmedier kan arrangeras längs ett kontinuum baserat på sin 

kapacitet att bearbeta information. Bearbetningen bygger bland annat på mediernas 

förmåga att ge omedelbar feedback, antal förmedlade ledtrådar1 samt antal kanaler, det vill 

säga sätt att kommunicera på, som nyttjas. Daft och Lengel (1986) menar att fysiska möten 

är det rikaste mediet eftersom det möjliggör omedelbar feedback samt ledtrådar via 

kroppsspråk och tonfall.  

Som nämnts i problematiseringen hävdar Handy (1995) att fysiska möten är en 

förutsättning för att tillit ska skapas mellan medlemmar i ett GVT, vilket stöter på 

motstånd hos Jarvenpaa och Leidner (1999) som menar att tillit kan skapas i team som 

enbart kommunicerar virtuellt.  Henttonen och Blomqvist (2005) hävdar att fysiska möten 

tidigt i teamets arbete är något som kan stärka tilliten samt skapa socialt baserad tillit. De 

argumenterar för att team bör blanda fysiska möten och virtuell kommunikation från början 

och även att GVT i sin kommunikation, för att skapa tillit, bör blanda social 

kommunikation med arbetsrelaterad sådan. 

Enligt Daim et al. (2012) kan användandet av tunnare medier i virtuella team leda till 

förvirring och missuppfattningar till följd av avsaknaden av kroppsspråk och tonläge. 

Trevino, Lengel och Daft (1987) menar därför att rika medier ska användas för komplexa 

och tvetydiga meddelanden medan tunna medier ska användas för enkel och explicit 

information. 

Klitmøller och Lauring (2013) som adderar en global aspekt till det virtuella teamet menar 

att mer hänsyn behöver tas till språkliga skillnader bland teamets medlemmar. De påstår att 

skillnader i språk i kombination med rikare medier påverkar tvetydig och komplex 
                                                
1 Ordet är en översättning av det engelska ordet “cues”. 
2 När vi förklarade “tillit” utgick vi från den definition som används i uppsatsen. 



 6 

information negativt. Tunnare medier tillåter istället individer att reflektera över sina 

meddelanden och korrigera misstag och felskrivningar och därmed reducera verbala 

ledtrådar som ökar risken för missförstånd. Att tunna medier är bäst lämpade vid komplex 

informationsspridning är även något som Warkentin, Sayeed och Hightower (1997) funnit i 

sin studie då teammedlemmarna som kommunicerade via e-post kunde redigera sina 

meddelanden och därmed föra fram sina åsikter. 

2.2 Kommunikationen och dess betydelse för tillit 
Som nämns i inledningen definieras tillit enligt Rousseau et al. (1998) som avsikten eller 

viljan att vara sårbar baserat på positiva förväntningar på andras avsikter eller beteende. 

Jarvenpaa och Leidner (1999) argumenterar för att tillit kan skapas i ett GVT med hjälp av 

endast tekniska medel. Detta baserar de på en undersökning som de själva genomförde på 

team vars medlemmar befann sig i olika länder och som enbart förlitade sig på virtuell 

interaktion. De fann att medlemmarna i GVT med hög tillit skickade många meddelanden 

av personlig karaktär, så kallad social kommunikation, det vill säga meddelanden angående 

till exempel fritidsintressen, helgaktiviteter och familj, till varandra i början av teamets 

arbete. Medlemmarna fortsatte med denna sociala kommunikation genom hela teamets tid 

tillsammans, dock integrerades de sociala meddelandena med jobbrelaterade sådana 

allteftersom. Vidare visade undersökningen att hög tillit förekom i GVT där medlemmarna 

kommunicerade mycket optimism och entusiasm inför det arbete de höll på med. Tilliten 

inom ett GVT påverkades även i positiv riktning när medlemmarna tog mycket egna 

initiativ och då medlemmarna kom med lösningar på de problem som uppstod. En annan 

sak som medlemmar gjorde i team där tilliten från början var låg men där den mot slutet 

var hög var att de satte upp förväntningar på hur regelbundet meddelandena skulle sändas. 

I detta fall handlade det inte så mycket om antalet sända meddelanden utan mer om 

regelbundenheten. 

Vidare kom Jarvenpaa och Leidner (1999) fram till att tilliten var hög i team där 

medlemmarna kontinuerligt fått reda på att deras meddelanden blivit lästa och på något sätt 

bedömda, det vill säga att någon slags respons kommunicerats. Även andra har kommit 

fram till liknande resultat. Henttonen och Blomqvist (2005) argumenterar för att 
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återkopplingar med värdefullt innehåll och snabba svar skapar en högre tillit. Till skillnad 

från Jarvenpaa och Leidner (1999) hävdar de att tät kommunikation är en viktig faktor när 

det kommer till att skapa tillit. De framhåller även vikten av initiativtagande och att 

leverera överenskomna resultat. Andra saker som de menar främjar tillit i GVT är att 

medlemmarna har gemensamma värderingar och att de håller vad de lovar. 

Ett annat sätt att skapa tillit är enligt Olson och Olson (2000) genom skapandet av samsyn, 

vilket är något som de menar är relativt enkelt i team som befinner sig på samma 

geografiska plats men svårare i GVT. Med “samsyn” menas att medlemmarna i ett team 

har, och är medvetna om att de har, gemensam kunskap. Det handlar om vad en person vet 

att den andra parten vet. Dels baseras det på kunskap om personens bakgrund såsom var 

den kommer ifrån, vad den har för erfarenheter och så vidare, dels baseras det på det man 

ser eller märker under en konversation med personen såsom exempelvis ansiktsuttryck, 

verbala svar på det man har sagt samt beteende. Vidare menar Olson och Olson (2000) att 

samsyn utvecklas allteftersom en konversation och relation fortgår då parterna 

uppmärksammar och frågar olika saker om varandra och på så vis får mer kunskap som 

hjälper till att skapa en samsyn dem emellan. Denna gemensamma syn skapas med hjälp av 

de ledtrådar medlemmarna för tillfället har. Ju färre ledtrådar de har desto svårare är 

samsynen att skapa. Exempel på saker som kan hjälpa till att skapa den gemensamma 

synen är samtidig fysisk närvaro, synlighet och hörbarhet. I team som är på samma 

geografiska plats är det lättare att få fler ledtrådar eftersom parterna i större utsträckning 

vet om vem som gör vad och vad andra personer precis har gjort, till exempel om någon 

under dagen haft ett utmanande möte. 

2.3 Sammanfattning av teori   
Ett GVT är, som tidigare nämnts, en tillfällig, kulturellt mångfaldig, geografiskt spridd och 

virtuellt kommunicerande arbetsgrupp. Att ett GVT är geografiskt spritt innebär att 

medlemmarna ofta befinner sig i olika länder och att de därmed ibland jobbar över olika 

tidszoner. Att medlemmarna är geografiskt utspridda innebär också att de i hög 

utsträckning kommunicerar virtuellt trots att vissa GVT ibland även ses fysiskt, samt att 

medlemmarna talar olika språk och därmed måste använda ett gemensamt företagsspråk. I 
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första delen av teoriavsnittet ovan behandlades dessa nämnda egenskaper, det vill säga 

tidsskillnader, språkskillnader samt virtuell kommunikation. Därefter presenterades olika 

sorters kommunikation som, tidigare forskning menar, påverkar tillit bland medlemmarna i 

GVT. Dessa sorters kommunikation är social kommunikation, kommunicerad attityd (till 

exempel positivism och entusiasm), kommunicerade egna initiativ och lösningar på 

problem samt kommunicerad respons.  

 

För att besvara uppsatsens forskningsfråga kommer vi i främst att titta på de olika sorterna 

av kommunikations betydelse för tilliten. För att kunna göra detta väljer vi att även titta på 

vad som påverkar kommunikationen med anledning av de egenskaper som ett GVT har. 

Hur ett GVT:s egenskaper påverkar kommunikationen i ett sådant team samt den betydelse 

de olika sorterna av kommunikation har för tillit illustreras i den figur vi skapat, Figur 1. 

 

 
Figur 1. Kommunikationens påverkan på tilliten i ett GVT 

 

3 Metod  
I detta avsnitt kommer vi presentera och diskutera valet av metod samt beskriva hur 

utförandet av intervjuerna gick till. Vi kommer även redovisa hur vi fångat upp de 

teoretiska begreppen i teoriavsnittet ovan för att konstruera de frågor vi ställt under 

intervjuerna.  
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3.1 Val av företag och respondenter 
Valet att studera ett GVT inom just Plan International baseras på att denna 

biståndsorganisation är en global sådan med kontor i flera länder samt att de använder sig 

av team som uppfyller kriterierna för vår definition av ett GVT. ChildData-teamet är ett 

kulturellt mångfaldigt team då medlemmarna kommer från olika länder, är geografiskt 

utspritt då medlemmarna arbetar i olika länder samt är elektroniskt kommunicerande. 

Huruvida ChildData-teamet räknas som ett tillfälligt GVT kan dock diskuteras. Teamet 

startades år 2003 och förväntas existera i flera år framöver, dock med skiftande 

medlemmar. Därför överensstämmer teamet inte med vad som vanligtvis refereras till som 

tillfälligt. Dock är definitionen av “tillfällig” enligt Jarvenpaa och Leidner (1999) relativt 

diffus då medlemmarna inte nödvändigtvis har arbetat tillsammans tidigare och inte 

nödvändigtvis kommer att göra det igen i framtiden. Därför anser vi att ChildData-teamet 

kan antas vara tillfälligt då somliga medlemmar, men inte alla, inte har arbetat tillsammans 

och att samtliga inte vet om de kommer att göra det igen i framtida projekt.  

 

Tidigare forskning på området har undersökt tillit och kommunikation samt kopplingen 

däremellan i team inom företag och i team bestående av studenter (se Henttonen & 

Blomqvist, 2005; Jarvenpaa & Leidner, 1999). Vi anser dock inte att det faktum att vi i vår 

undersökning använder en biståndsorganisation skapar några hinder i användandet av 

denna tidigare forskning eftersom anledningen till användandet av GVT är densamma för 

en biståndsorganisation som för ett företag, nämligen att båda vill minska sina kostnader 

och samla kompetens för specifika projekt.  

 

Efter det att kontakt tagits med teamets möteskoordinerare, Lyn Vitor, skickade hon en 

förfrågan om att delta i vår undersökning till 21 av teamets medlemmar som hon själv valt 

ut. Således gjordes urvalet till vår undersökning av henne och baserades på hennes 

erfarenheter av teammedlemmarna då hon skickade till just de personer som hon anser 

aktivt deltar under mötena och som hon trodde skulle ställa upp i undersökningen. Att 

urvalet gjorts av Lyn Vitor skulle kunna medföra en snedvriden bild då de personer som är 

mindre aktiva under mötena har utelämnats. Vi anser dock inte att detta är av betydelse för 

vår undersökning då vi ämnar undersöka kommunikationen betydelse för tilliten till de 
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andra medlemmarna och det därför inte har någon relevans om respondenterna tillhör de 

mest aktiva medlemmarna eller inte. 

 

Av de 21 personer som förfrågan skickades till deltog åtta stycken samt 

möteskoordineraren själv och teamets svenska representant, vilket resulterade i att vi fick 

tio deltagare till vår undersökning. Bland dessa deltagare återfinns sju nationaliteter samt 

representanter från huvudkontoret och åtta nationella Plan-kontor. Att det i teamet finns 

medlemmar från åtta nationella kontor är av betydelse då medlemmar i ett GVT enligt 

definition är geografiskt utspridda. Eftersom vi i denna uppsats tittar på hur skillnader i 

språk och accenter påverkar kommunikationen i ett GVT presenterar vi nedan i Tabell 1, 

utöver vilka Plan-kontor de representerar, respondenternas modersmål, ursprungsland samt 

vilka övriga länder de bott i under längre tid än ett år. 

 

 
1) Annat land som den intervjuade bott i längre än ett år. 

Tabell 1. Sammanfattning av respondenter 
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Att åtta nationella Plan-kontor av totalt 16 finns representerade i undersökningen anser vi 

vara tillräckligt för att kunna genomföra vår undersökning eftersom vår forskningsfråga 

inte kräver att alla länders representanter intervjuas. Det räcker med ett urval. Saunders, 

Lewis och Thornhill (2016) menar att det ibland, även om möjligheten finns att intervjua 

hela populationen, är bättre att endast intervjua ett urval, eftersom det gör det möjligt att 

hålla längre och djupare intervjuer vilket gör att kvalitén på svaren kan bli bättre. 

 

3.2 Undersökningsmetod - semi-strukturerade intervjuer 

För att kunna besvara vår forskningsfråga behövde kopplingen mellan kommunikation och 

tillit mellan medlemmarna i ett GVT studeras. Därför har vi har valt att göra en kvalitativ 

studie i form av intervjuer då denna metod möjliggör rika beskrivningar av den kontext 

som ska studeras. Vidare har intervjuerna genomförts på ett semi-strukturerat sätt. Med 

detta menas att vi ställde öppna frågor, som vi i förväg förberett, vilka den intervjuade 

personen kunde prata fritt kring (se bilaga 1). Vi hade även följdfrågor förberedda 

beroende på respondentens svar. Anledningen till att vi valde att använda semi-

strukturerade intervjuer var för att kunna anpassa frågorna efter de svar vi fick. Detta 

bidrog dock till en låg grad av standardisering av intervjufrågorna, vilket betyder att 

intervjuerna inte var exakt likadana, vare sig vad gäller vilka frågor som ställts samt i 

vilken ordning de ställts. Det innebär också att det blir svårt för andra forskare att 

efterbilda intervjuerna. Emellertid bidrar en semi-strukturerad intervjuteknik till mer 

flexibilitet och öppenhet, vilket i detta fall ansågs som det optimala metodvalet eftersom 

vårt mål med uppsatsen var att få en djupare förståelse för relationen mellan 

kommunikation och tillit. 

 

Saunders et al. (2016) framhåller att det inför en semi-strukturerad intervju är viktigt att ha 

en tillräckligt hög kunskapsnivå för att kunna få den intervjuades förtroende. Vi ordnade 

detta genom att ha en för-intervju innan de vanliga intervjuerna med ChildData-teamets 

svenska representant. Genom denna intervju lärde vi oss mer om själva teamet. Vi hade 

även innan denna för-intervju själva gjort research om själva organisationen. 
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Vidare framhåller Saunders et al. (2016) att undersökningens pålitlighet är mycket viktig 

när det kommer till kvalitativa studier. De pratar bland annat om pålitligheten vad gäller 

undersökningsdeltagarnas svar och menar då att det är viktigt att hänsyn tas till 

omständigheter som kan tänkas påverka deltagarnas svar, exempelvis när på dagen eller i 

vilken miljö intervjuerna genomförs. Är det till exempel i en miljö där 

undersökningsdeltagarens svar kan höras av andra finns risken att denne ger svar som inte 

är helt sanningsenliga. Vi har försökt undvika detta, dels genom att låta deltagarna själva 

boka tid för intervjuerna då de under intervjun inte ska känna sig stressade och tvingade till 

att genomföra den, dels genom att använda Skype, något som gör att deltagaren kan välja 

att sitta där den känner sig som mest bekväm och där denne inte behöver oroa sig för att 

någon ska höra vad han eller hon säger. Detsamma försökte vi undvika även vid den 

fysiska intervjun då den hölls i ett bokat konferensrum. 

 

Intervjun med den svenska representanten hölls på svenska medan resterande nio intervjuer 

hölls på engelska. Vid de sistnämnda intervjuerna hade sex personer engelska som 

modersmål men i de intervjuer som så inte var fallet kan deras kunskaper och vanor i att 

prata engelska påverka resultatet. Detta både genom deras förmåga att förstå våra frågor 

men också deras förmåga att kunna kommunicera åsikter på ett förståeligt sätt. Vi anser 

dock att detta vara ett mindre problem då alla de intervjuade personerna med annat 

modersmål än engelska ändå är vana vid att kommunicera på detta språk då det används 

vid teamets möten.  

 

På grund av de långa avstånden till de olika deltagarna valde vi att använda Skype-

intervjuer, bortsett från intervjun med den svenska representanten som skedde via ett 

fysiskt möte. En fördel med att träffas fysiskt, som vi upplevde med mötet med den 

svenska representanten, är en mer levande kommunikation. En nackdel med virtuell 

kommunikation kan enligt Saunders et al. (2016) vara att det kräver att deltagare har 

mjukvaran uppladdad på datorn och dessutom kunskap och vana i hur programmet 

fungerar. Vi ansåg dock att detta inte vara ett problem vid intervjuerna eftersom de 

intervjuade personerna var vana vid att jobba på detta sätt. 
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Varje intervju pågick i omkring 30-40 minuter. Intervjuerna inleddes med att vi förklarade 

vad undersökningen handlade om, att vi ville undersöka vilken betydelse kommunikation 

har för tillit  bland medlemmarna i ett GVT. Detta gjordes för att de intervjuade personerna 

skulle få en uppfattning om vad det var vi var ute efter i undersökningen så att de inte 

skulle sväva iväg för mycket i sina svar och på så vis kanske prata om saker som inte var 

relevanta för vår undersökning. Vidare förklarades vad vi menade med “tillit”2 i just denna 

undersökning eftersom ordet kan ha olika betydelse för olika människor.  

 

Vi fortsatte sedan med att fråga om tillåtelse att använda den intervjuades namn i uppsatsen 

samt med att fråga om det gick bra att kontakta denne efter intervjutillfället om vi behövde 

komplettera med fler frågor. Vi gjorde detta för att säkra upp för möjligheten att det skulle 

tillkomma något intressant vid senare intervjuer som vi även skulle vilja fråga andra 

undersökningsdeltagare om. Vidare frågade vi om vi fick spela in intervjun då vi ville 

kunna vara fullt fokuserade på vad respondenten sa och inte behöva anteckna under själva 

intervjun. Vi spelade även in för att kunna vara säkra på och i efterhand ha möjlighet till att 

dubbelkolla att vi fått med rätt information i uppsatsen. Dessutom är det bra med 

ljudinspelning då vi använder oss av semi-strukturerade intervjuer då vi kanske ställer en 

fråga som vi inte har nedskriven men som vi vill använda under andra intervjuer. Finns 

frågan då inspelad kan den användas igen.  

 

3.3 Operationalisering av teori 
För att kunna besvara vår forskningsfråga behövde vi samla in data vilket vi gjort genom 

intervjuer med teammedlemmarna. Vid intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide 

(se bilaga 1) innehållandes frågor vilka vi skapat genom att operationalisera teorin från 

teoriavsnittet, det vill säga översätta de teoretiska begreppen till intervjufrågor (se tabell 2). 

Nedan följer en genomgång av hur de olika frågorna har operationaliserats.   

 

I vår undersökning har vi valt att studera ett specifikt GVT. Om ett team ska anses vara 

globalt krävs det att medlemmarna i teamet är spridda över olika geografiska platser. För 
                                                
2 När vi förklarade “tillit” utgick vi från den definition som används i uppsatsen. 
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att undersöka att så är fallet i detta team ställer vi fråga ett till tre. Dessa frågor undersöker 

vilket land respondenterna kommer ifrån, var de för närvarande bor samt vilka ytterligare 

länder de tidigare bott i.  

 

Fråga fyra, åtta och nio handlar om språk. Som nämnts i teoriavsnittet under rubriken 

“Språkliga skillnader” är det inte ovanligt att medlemmarna i ett GVT har olika modersmål 

och att teamet därför använder ett gemensamt språk, ett så kallat företagsspråk. Med hjälp 

av fråga fyra tar vi därför reda på vad respondenterna har för modersmål och med hjälp av 

fråga åtta och nio tar vi reda på hur bekväma de tycker att de själva är med företagsspråket 

samt hur de påverkas av andra teammedlemmars kunskaper i det språket. Fråga nio ställs 

också för att få en förståelse för huruvida de språkliga skillnaderna upplevs som 

problematiska eller inte.  

 

Fråga fem utreder hur länge den intervjuade varit en del av teamet. Detta är intressant 

eftersom längden av en relation påverkar skapandet av “samsyn”. Fråga sex utreder hur 

tillit påverkas av att träffas fysiskt, något som enligt teoriavsnittet är viktigt. Här vill vi ta 

reda på om detta är något som respondenterna upplever betydelsefullt eller kanske till och 

med avgörande för tilliten. Vidare undersöker fråga sju hur kommunikation och tillit i 

teamet påverkas av att medlemmar befinner sig i olika tidszoner. Med denna fråga vill vi 

fånga upp eventuella problem eller möjligheter som de intervjuade upplever med att jobba 

i olika tidszoner. 

 

Med anledning av att en uppgifts komplexitet påverkar vilket medium som är mest 

fördelaktigt ställs fråga tio. Med denna fråga vill vi undersöka hur komplexa 

respondenterna tycker att arbetsuppgifterna är och om det finns några stora skillnader 

mellan respondenternas uppfattningar angående detta. Fråga 11 utreder vad teamet 

använder för medium när de kommunicerar, det vill säga huruvida teamet använder sig av 

rikare eller tunnare medier. Vi vill med denna fråga även undersöka hur respondenterna 

upplever att de använda medierna fungerar och om de föredrar ett visst medium framför ett 

annat.  
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Hur mycket och på vilket sätt kolleger i teamet kommunicerar med varandra, utöver de 

vanliga mötena, undersöks i fråga 12. Den undersöker även i vilken utsträckning detta 

anses påverka tilliten bland dem. Vidare undersöker fråga 13 i vilken utsträckning 

medlemmarna i teamet känner att de får respons på det de säger samt hur de tycker att detta 

påverkar deras tillit till medlemmarna i teamet. Här är det viktigt att lyssna efter om 

respondenten finner respons viktigt för att sedan kunna analysera anledningen till varför 

tilliten ökade eller minskade beroende på hur mycket respons som gavs. Frågan är 

intressant med anledning av att Jarvenpaa och Leidner (1999) i sin undersökning kom fram 

till att respons är viktigt vid byggandet av tillit.  

Fråga 14 utreder huruvida medlemmarna i teamet har en social kommunikation samt hur 

detta anses påverka deras tillit. Denna fråga baseras på teorin som presenteras av Jarvenpaa 

och Leidner (1999) där social kommunikation i början och social kommunikation i 

kombination med arbetsrelaterad sådan senare under arbetets gång var något som ökade 

tilliten. Frågan undersöker även vilka förutsättningar som krävs för att respondenterna ska 

ha en social kommunikation för att sedan kunna analysera varför tilliten ser ut som den 

gör.  

Fråga 15 och 16 utreder vad som har fått teammedlemmar att känna tillit gentemot de 

andra medlemmarna samt vad som skulle kunna få dem att tappa tilliten. Denna fråga har 

vi med för att vi vill kunna fånga upp påverkningsfaktorer som vi själva kanske inte har 

fått med i teorin. Frågan tillåter respondenterna att själva tala mer fritt om tillit och den 

betydelse kommunikation har. 

Fråga 17 utreder hur den attityd som kommuniceras påverkar tilliten. Denna fråga baseras 

på Jarvenpaa och Leidners (1999) undersökning där hög tillit förekom i GVT där 

medlemmarna kommunicerade mycket positivism och entusiasm. Frågan undersöker 

huruvida till exempel en negativ attityd påverkar respondentens tillit till den teammedlem 

som kommunicerat attityden. 

Fråga 18 utreder i vilken utsträckning den intervjuade tycker att andra teammedlemmar tar 

egna initiativ och har lösningar på problem och hur detta påverkar den intervjuades tillit 

gentemot dessa medlemmar. Frågan baseras även den på Jarvenpaa och Leidners (1999) 



 16 

undersökning där tilliten växte i GVT där medlemmarna tog mycket egna initiativ och 

hade lösningar på problem. 

Teoretiskt begrepp Intervjufråga 

Geografisk separation 1, 2, 3 

Modersmål/Företagsspråk 4, 8, 9 

Samsyn 5 

Fysiska möten 6 

Tidszoner 7 

Uppgiften/informationens komplexitet 10 

Rika och tunna medier 11 

Frekvens av kontakt 12 

Upplevd kommunicerad respons 13 

Social kommunikation 14 

Kommunicerad attityd 17 

Egna initiativ och lösningar 19 

 

Tabell 2. Operationalisering 

4 Plan International och ChildData-teamet 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för information om Plan International och 

ChildData-teamet för att underlätta förståelsen för det resultat som presenteras i 

nästkommande avsnitt.  

På Plan Internationals hemsida (2015) kan information om biståndsorganisationen hittas. 

Organisationen startades år 1937 och har idag över 10 000 anställda och tusentals 

volontärer. Den består av 21 nationella insamlingskontor3 vars uppgift bland annat är att 

samla in pengar till de 51 länder i Asien, Afrika och Latinamerika där Plan International 

                                                
3 Insamlingskontor är de nationella kontor som arbetar med att samla in pengar.  
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placerat sina hjälpinsatser. Varje år investerar Plan International motsvarande tre miljarder 

svenska kronor i utvecklingsprogram världen över (Plan International, 2015). 

 

Teamet vi har valt att studera i vår undersökning är ett team inom Plan International som 

arbetar med att utveckla och förbättra en databas vid namn ChildData. Lindberg (2015) 

berättar att databasen används av alla fält4- och insamlingskontor och innehåller 

information om alla fadderbarn som är registrerade hos Plan International. Databasen 

används dels för att hämta information om fadderbarnen, dels som plats för att ladda upp 

och ner brev till och från faddrarna och fadderbarnen.  

 

Lindberg (2015) berättar att eftersom databasen innehåller information om fadderbarn är 

det viktigt att den är säker och att ingen information kan läcka ut. Det är därför få personer, 

ungefär två till fyra stycken från varje kontor, som har möjlighet att administrera den. Det 

är några utav dessa personer som ChildData-teamet består av. Teamet utgörs av 

representanter från 16 olika länder i Europa, Nordamerika och Oceanien. Vid varje möte 

deltar en representant från varje land. Vilken representant detta är varierar dock från möte 

till möte. Ofta har länderna representanter från olika avdelningar, till exempel från 

informationsteknik-avdelningen eller fadderskaps-avdelningen. 

 

Lindberg (2015) säger att teamets uppgift är att utveckla och förbättra ChildData. 

Vanligtvis hålls möten en gång varannan vecka, dock har de hållits en gång i månaden 

under de senaste månaderna. Varje möte är uppdelat i två tillfällen, ett på morgonen och ett 

på eftermiddagen, centraleuropeisk tid, eftersom representanter från både Oceanien och 

Nordamerika ska kunna delta i mötet trots tidsskillnad. 

 

Teamet brukar vid mötena, enligt Lindberg (2015), använda telefon som 

kommunikationsmedel men testade vid senaste mötet ett digitalt mötesrum vid namn 

Blackboard. De flesta deltagare har dock använt detta kommunikationsmedel tidigare i 

andra sammanhang. I Blackboard sker den huvudsakliga konversationen via 

telefonliknande kontakt men det finns även fler funktioner som medlemmarna kan 

                                                
4 Fältkontor är kontor som finns i de länder där hjälpinsatserna placerats. 
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kommunicera via. Bland annat finns en chattfunktion där deltagarna kan skriva det de vill 

ha sagt. Det finns även möjlighet att digitalt räcka upp handen samt att digitalt nicka om 

man vill prata respektive förmedla att man håller med om det som sägs. Mötesrummet 

möjliggör även för deltagarna att “dela skärm” vilket innebär att alla deltagare kan se 

samma skärm och på så vis lättare följa med om någon till exempel förklarar ett 

komplicerat diagram. 

 

5 Resultat och analys 
I denna del av uppsatsen presenteras resultaten från intervjuerna samt analyserna av 

desamma med hjälp av det teoretiska ramverket. Avsnittet avslutas med en sammanfattning 

som återkopplar till Figur 1 under rubriken “2.3 Sammanfattning av teori”. 

5.1 Frekvensen av kommunikation 
I vår undersökning uppgav samtliga av de intervjuade att de hade kontakt med andra 

medlemmar i teamet utöver mötena. Åtta av dessa personer uppgav att de hade en tämligen 

frekvent kontakt med andra i teamet. Fem av de åtta personerna menade att tilliten hade 

ökat gentemot dessa personer. Henttonen och Blomqvist (2005) argumenterar för att det är 

bra för tilliten att ha en hög frekvens av kommunikation, vilket är något som stämmer 

tämligen väl överens med våra resultat. De två respondenter som sällan har kontakt med de 

andra medlemmarna utöver mötena var de två representanterna från Tyskland. De uppgav 

att frekvensen av kommunikation inte var det viktiga för att skapa tillit utan att det snarare 

berodde på den kvalité samt de resultat som blev utgången av kommunikationen. En möjlig 

förklaring till varför de två tyska representanterna skiljer sig från de övriga deltagarna kan 

vara kulturell skillnad, vilket vi i denna uppsats valt att inte studera. Därför kan vi inte med 

säkerhet göra en bedömning av hur den tyska kulturen skiljer sig från kulturerna i de 

övriga länderna. 
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En av respondenterna har uppgett att det varken finns formella eller informella regler och 

riktlinjer vad gäller regelbundenheten i kommunikationen. Då regelbundenhet och 

förutsägbarhet angående frekvensen av kommunikation enligt Jarvenpaa och Leidner 

(1999) är positivt för tilliten, skulle införandet av sådana regler och riktlinjer kunna öka 

tilliten i ChildData-teamet. Ett annat sätt att se på det är att det redan finns en 

regelbundenhet i kommunikationen eftersom teamet har möten varannan vecka och att 

kommunikationen mellan mötena är begränsad.  

5.2 Olika typer av samspel  
Eftersom ChildData-teamet arbetar tillsammans på olika sätt, dels på de gemensamma 

mötena som är koordinerade av en moderator, dels förväntas utföra individuellt arbete 

mellan mötena, kan det antas att teamet skiftar mellan de två typer av samspel, det 

samordnade och det mer individuella, som Kimble (2011) nämner. Dock framgår det i sex 

av tio intervjuer att det är samma personer som aktivt deltar vid varje möte medan andra 

inte märks av och att åtta av respondenterna inte avsätter någon tid för projektet mellan 

mötena. Således kan det antas att medlemmarna i teamet agerar bristfälligt i båda typer av 

samspel. Att medlemmar i teamet inte gör vad de säger att de ska göra eller förväntas göra 

är något fem personer nämner minskar tilliten. Dessutom uttrycker tre personer i teamet att 

tilliten minskar gentemot de personer som inte aktivt deltar. Tre andra deltagare tycker inte 

att tilliten till dessa personer nödvändigtvis minskar men de tillägger att det är svårt att 

bygga en relation till dem och att det därmed är svårt att öka tilliten. Vidare uttrycker fem 

personer att aktivt deltagande i kombination med hög grad av kunskap påverkar tilliten i 

positiv riktning. 
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Jag tycker att aktivt deltagande är viktigt för att känna tillit eftersom det är det enda 

sättet som jag kan få reda på om den personen har kunskap om det område som 

diskuteras. En person kan ha mycket kunskap men pratar de inte märks det ju inte.  

(Phil Higgs, 2015) 

 

Således är aktivt deltagande samt aktivt deltagande i kombination med kunskap och att 

deltagarna gör vad de förväntas göra av betydelse för tilliten bland medlemmarna, vilket är 

något som går i linje med det Jarvenpaa och Leidner (1999) hävdar, det vill säga att det är 

viktigt att leverera överenskomna resultat och att medlemmar håller vad de lovar. Av 

denna anledning skulle det kunna vara lämpligt att införa regler och riktlinjer för hur 

kommunikationen ska ske, då detta som vi tidigare nämnts skapar en förutsägbarhet och 

regelbundenhet, vilket antas öka tilliten bland medlemmarna (Jarvenpaa & Leidner 1999).  

5.3 Olika tidszoners påverkan på kommunikation 
Sex av tio intervjuade deltagarna nämner att det kan vara ett problem att teamet är utspritt 

över olika tidszoner eftersom det kan ta lång tid innan de får respons från kolleger som 

befinner sig på andra kontinenter. Tre andra deltagare säger att detta inte är ett problem 

eftersom de flesta som de är i kontakt med befinner sig i samma tidszon eller i en 

närliggande sådan. En av dessa personer säger dock att han eventuellt skulle kommunicera 

mer med kolleger som befinner sig längre bort om det inte vore för de stora 

tidsskillnaderna, vilket kan tolkas som att denne person tycker att de olika tidszonerna 

faktiskt utgör ett hinder för kommunikationen.  

 

Det finns säkert andra personer som hade kunnat svara lika bra och hade det inte 

varit för att jag vill ha svar snabbt kanske jag hade mejlat dem istället. 

(Phil Higgs, 2015) 
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Att det kan ta lång tid att få respons från kolleger i andra tidszoner och att vissa därför 

väljer att inte kontakta sådana personer kan leda till lägre frekvens av kommunikation, 

vilket enligt Henttonen och Blomqvist (2005) kan leda till lägre tillit. Att så kan vara fallet 

påvisas då fem av de intervjuade personerna uppger att de har starkare tillit till de kolleger 

som de hade en högre frekvens av kontakt med. Detta kan förklaras med att tillit enligt 

Olson och Olson (2000) ökar vid skapandet av samsyn vilken utvecklas i farten 

allteftersom en relation fortgår och växer.  

 

Att medlemmar av ett GVT ibland måste jobba över tidszoner är något som Saunders et al. 

(2004) anser kunna medföra både positiva och negativa effekter. Det var dock inte någon 

av de intervjuade medlemmarna som nämnde att en positiv effekt kunde vara att 

produktiviteten ökar. Anledningen till detta kan vara att medlemmarna i ChildData-teamet 

inte spenderar mycket tid på projektet mellan mötena och därmed inte drar nytta av att 

tidsskillnader kan öka produktiviteten. 

5.3.1 Medlemmarnas deltagande vid två olika möten  
Enligt Saunders et al. (2004) är det viktigt att på något sätt koordinera medlemmar som är 

utspridda över tid och rum. ChildData-teamet har försökt göra detta genom att ha två 

möten vid olika tidpunkter för att samtliga medlemmar någon gång ska kunna delta. Två av 

deltagarna, som befinner sig i centrala Europa, tycker att det är fördelaktigt att ha möten 

vid olika tillfällen eftersom de kan välja vid vilket av dessa tillfällen de vill delta, beroende 

på hur deras scheman ser ut. Fyra andra deltagare uttrycker att det är ett problem att de inte 

får möjlighet att integrera med samtliga deltagare eftersom några av medlemmarna inte kan 

variera mellan mötena. Således är det vissa personer som de aldrig är i kontakt med. Då 

Handy (1995) säger att det krävs fysiska möten för att skapa tillit och Jarvenpaa och 

Leidner (1999) säger att tillit även kan skapas med enbart virtuell kommunikation är det 
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rimligt att anta att personer som inte har någon kontakt med varandra, varken fysisk eller 

virtuell, inte heller har någon tillit till varandra. Detta går även i linje med det som nämnts 

tidigare, att frekvens av kommunikation påverkar graden av tillit (Henttonen & Blomqvist, 

2005). Dock nämner tre av respondenterna att det finns en slags inbyggd tillit i 

organisationen som grundar sig i att alla de som arbetar inom Plan International gör sitt 

bästa och arbetar mot samma mål, att göra det som är bäst för barnen, vilket talar för att 

tillit kan existera utan kommunikation, varken fysisk eller virtuell.  

5.4 Språkliga skillnader och betydelsen för kommunikation 
och tillit 
De fyra personer som inte har teamets företagsspråk, det vill säga engelska, som 

modersmål säger att de är bekväma med att både förstå och göra sig förstådda på engelska. 

Dessutom tycker samtliga intervjudeltagare att alla teammedlemmars engelska överlag är 

bra och att de därför inte påverkas negativt av de andra deltagarnas kunskaper i språket. 

Därför kan det antas att variationerna i kompetens gällande företagsspråket inte är särskilt 

stora i ChildData-teamet. Att Marschan-Piekkari et al. (1999) säger att de personer som har 

störst kunskap i företagsspråket får större makt än vad som formellt tilldelats dem kan 

därför inte antas vara fallet i detta team. Dock uttrycker sex av de intervjuade, vilket 

tidigare nämnts, att vissa personer i teamet inte pratar under mötena. Tre av dessa sex 

personer tror att anledningen till det är personlighetsdrag såsom till exempel blygsamhet, 

medan de andra tre tror att det beror på att personerna i fråga har för lite kunskap om det 

som diskuteras, antingen på grund av tidsbrist eller att de tillhör en avdelning som inte 

arbetar med det som diskuteras. Ingen av dessa sex härleder bristfälligt deltagande till 

bristande kunskaper i företagsspråket. Det skulle därför kunna antas att det är de personer 

som är mer extroverta och vågar ta för sig samt de med mer ämneskunskap som har större 

makt än vad de officiellt besitter. Att grad av aktivitet påverkar tillit innebär alltså också att 
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kunskap och personlighet indirekt påverkar tillit i detta team eftersom det är dessa två 

faktorer som anses påverka medlemmarnas grad av deltagande.  

5.5 Rika och tunna mediers påverkan på kommunikation 

5.5.1 Blackboard och audiokommunikation 
ChildData-teamet har under mötena främst använt sig av telekommunikation men testade 

under det senaste mötet ett digitalt mötesrum, Blackboard. Då inget av dessa tekniska 

verktyg möjliggör för deltagarna att se varandra kan de inte ses som lika rika som fysiska 

möten eller videosamtal. De kan inte heller ses som lika tunna som mejl då de båda 

möjliggör audiokommunikation. Däremot kan Blackboard ses som ett rikare medium, eller 

snarare mindre tunt, än telekommunikation eftersom detta mötesrum förmedlar fler 

ledtrådar till följd av att fler kanaler (både audiokommunikation, skriftlig kommunikation 

samt digitalt kroppsspråk såsom till exempel nickningar) används. Att detta 

kommunikationsmedel är mindre tunt än audiokommunikation bygger på att dessa olika 

sätt att kommunicera kombineras.  

  

Användandet av tunnare medier i virtuella team kan enligt Daim et al. (2012) leda till 

förvirring och missuppfattningar eftersom kroppsspråk inte kan avläsas. Att så skulle vara 

fallet i detta team gav ingen av de intervjuade personerna uttryck för men däremot sa sju av 

respondenterna att det var svårt att höra varandra via audiokommunikation. Tre av dessa sa 

att detta kan skapa stor frustration eftersom de måste rikta fokus mot att lyssna istället för 

att aktivt delta under mötena. Att bli frustrerad skulle kunna antas vara ett resultat av 

missuppfattningar och förvirring till följd av att de inte hör varandra. Till skillnad från vad 

Daim et al. (2012) menar, skulle det i detta team inte bero på avsaknaden av kroppsspråk 

vid användandet av tunna medier utan snarare på hur väl mediet, rent tekniskt, fungerar. 

Därför skulle det rimligen kunna antas att detta även gäller för rikare medium än 



 24 

audiokommunikation, såsom exempelvis Blackboard eller Skype. Anledningen till det är 

att tekniska problem med även dessa kommunikationsmedel skulle kunna antas leda till att 

fokus flyttas från att delta i diskussioner, till att enbart försöka uppfatta vad de andra 

deltagarna vill få fram, samt frustration över att det inte fungerar felfritt. Att inte aktivt 

kunna delta i diskussioner på grund av kommunikationsmediets bristande funktioner skulle 

kunna leda till minskad eller i alla fall inte ökad tillit gentemot dessa personer eftersom, 

som vi tidigare nämnt, grad av deltagande påverkar graden av tillit. Således kan det i detta 

team ses en koppling mellan hur väl ett kommunikationsmedium fungerar, hur aktiva 

deltagarna är samt grad av tillit.   

5.5.2 Medier i kombination med språk vid komplexa uppgifter 
När det kommer till arbetsuppgifternas komplexitet uppger tre respondenter att de anser att 

uppgifterna är ganska komplexa. Respondenterna menar att uppgifterna inte tillhör de mest 

komplicerade men att de inte heller ser arbetsuppgifterna som simpla. Resterande sju 

respondenter menar att uppgifterna är mycket komplexa och att de är bland de mest 

utmanande arbetsuppgifterna de har. Trevino et al. (1987) menar att komplexa jobb 

underlättas genom att använda ett rikare medium, medan Klitmøller och Lauring (2013) 

som genom att addera språkliga skillnader som en viktig faktor menar att tunna medier är 

mer fördelaktiga vid komplex informationsspridning. Att Blackboard erbjuder olika sätt att 

kommunicera är något som sex av tio respondenter uttrycker som positivt. En deltagare 

nämner dessutom Blackboard som fördelaktig vid just komplexa uppgifter. Att 

Blackboards många funktioner är att föredra framför audiokommunikation vid komplexa 

uppgifter talar för det som Trevino et al. hävdar, det vill säga att komplexa jobb underlättas 

med rikare medier. Anledningen kan vara att de språkliga skillnaderna i ChildData-teamet 

inte är särskilt stora då samtliga respondenter anser att teamets medlemmar är bra på 

engelska. Dock finns ett undantag då en av de personer vars modersmål inte är engelska 
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berättar att hon, trots att hon anser sig vara bra på engelska, är mer bekväm med att göra 

sig förstådd i skrift än i tal eftersom hon då får möjlighet till mer betänketid och att 

redigera sina meddelanden. Därför föredrar hon Blackboards skrivfunktion framför 

audiokommunikation. Då denna person enbart talar om en av Blackboards funktioner och 

inte kombinationen av dem alla så räknas skrivfunktionen som ett tunnare medium än 

audiokommunikation. Detta talar då för att det ändå finns en viss grad av språklig skillnad 

och att vad Klitmøller och Lauring (2013) hävdar, det vill säga att tunna medier kan vara 

att föredra vid språkliga skillnader, i så fall stämmer. 

Sex av de tio intervjuade personerna säger att det kan vara svårt att förstå kolleger på grund 

av starka accenter. Två av dessa säger att svårigheten att förstå accenter är något som kan 

vara ett problem vid fysiska möten och inte bara vid möten som sker med Blackboard eller 

enbart audiokommunikation, men att det kan vara svårare vid de två sistnämnda eftersom 

möjligheten att tyda kroppsspråk inte existerar. 

Har man hört en viss accent många gånger lär man sig att förstå den vare sig det 

gäller möten ansikte mot ansikte eller telefonsamtal. Däremot kan det ta lite längre tid 

med telefonsamtal eftersom man inte varken kan tyda den andra personens 

kroppsspråk eller förmedla att “nu hänger jag inte med” med sitt egna kroppsspråk.  

(Frank Schaettiger, 2015) 

 

Detta går alltså ifrån det som Klitmøller och Lauring (2013) hävdar, att tunna medier är att 

föredra vid språkliga skillnader i kombination med komplexa uppgifter. Dock inkluderar 

Klitmøller och Lauring inte fysiska möten i sin studie utan enbart tekniska 

kommunikationsmedel. Av denna anledning är det kanske inte rimligt att i detta fall 

jämföra audiokommunikation och Blackboard med fysiska möten. Således kan ingen 

rättvis analys av vårt resultat göras utifrån Klitmøller och Lauring resultat.   
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5.5.3 Fysiska möten 
Enligt vår undersökning har åtta av de tio respondenterna fysiskt träffat en eller flera av de 

andra medlemmarna. Dessa åtta respondenter anser att tilliten gentemot de personer som 

de träffat har ökat och att de fått en närmare och mer personlig relation till dem. De två 

respondenter som inte träffat några andra teammedlemmar fysiskt uttrycker att de tror att 

fysiska möten skulle öka deras tillit. Vårt resultat går i linje med det som både Handy 

(1995) och Henttonen och Blomqvist (2005) argumenterar för, att fysiska möten stärker 

tilliten. Vår undersökning överensstämmer dock inte med det som Handy (1995) hävdar, 

det vill säga att fysiska möten krävs för att tillit överhuvudtaget ska uppstå. Samtliga av de 

intervjuade teammedlemmarna har uppgett att de känner tillit även till medlemmar som de 

inte träffat fysisk utan enbart haft virtuell kontakt med, vilket överensstämmer med 

Jarvenpaa och Leidners (1999) resultat. Bland annat har uttryck givits för att samma tillit 

kan finnas gentemot de medlemmar som de enbart haft virtuell kontakt med som mot dem 

de träffat fysiskt, men att det kan ta längre tid att bygga upp den tilliten. 

 

Jag skulle säga att jag absolut kan känna tillit till någon som jag enbart 

kommunicerat med virtuellt, det tar bara lite längre tid. 

(Clara Garcia, 2015) 

En anledning till varför fysiska träffar påverkar tilliten i positiv riktning kan tänkas vara att 

de enklare möjliggör skapandet av samsyn jämfört med enbart virtuell kommunikation. 

Samsyn skapas med hjälp av ledtrådar och i team som är på samma geografiska plats är det 

lättare att få fler ledtrådar på grund av chanserna till fler kommunikationstillfällen samt 

större möjligheter att tolka kroppsspråk och tonfall (Olson & Olson, 2000). 
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5.6 Social kommunikation och dess betydelse för tillit 
Samtliga intervjudeltagare anser att det för social kommunikation krävs en närmare, mer 

personlig, relation till teammedlemmarna. Vidare är det sex deltagare som anser att de har 

en sådan närmare relation till andra i teamet, i många fall till dem som de träffat fysiskt. 

 

Jag känner att jag har en mer personlig relation till de jag träffat fysiskt, de jag inte 

träffat fysiskt har jag mer av en affärsrelation till. 

(Joan Falzone, 2015) 

 

Det är också dessa sex personer som har en social kommunikation med andra medlemmar i 

teamet även om den inte är särskilt omfattande. De övriga fyra deltagarna, vilka ansåg att 

de inte hade en personlig relation till någon i teamet, upplevde inte heller någon social 

kommunikation. Dessa fyra personer ansåg inte att avsaknaden på social kommunikation 

påverkade deras tillit negativt men de ansåg dock att sådan kommunikation skulle kunna 

stärka tilliten. De sex deltagare som upplevde social kommunikation ansåg att denna 

stärkte deras tillit till dem som de hade social kommunikation med, vilket överensstämmer 

med Jarvenpaa och Leidners (1999) resultat som visar att tilliten är högre i team där det 

finns en social kommunikation mellan medlemmarna.  

 

Intervjuerna har även utrönt att en närmare och mer personlig relation är något som hjälper 

till att skapa förutsättningar för att ha en mer social kommunikation samt att en sådan mer 

personlig relation lättare skapas med hjälp av fysiska möten. Enligt vår undersökning 

innebär dock inte utebliven social kommunikation att tilliten minskar utan att den kvarstår 

oförändrad. 

 



 28 

5.7 Kommunicerad attityd och dess betydelse för tillit 
Enligt Jarvenpaa och Leidners (1999) undersökning förekom hög tillit i team där mycket 

positivism och entusiasm kommunicerades inför det arbete som teamet höll på med. Vår 

undersökning kom på den punkten inte fram till ett entydigt resultat. Av de tio personer vi 

intervjuade uppgav fyra att de ansåg att kommunicerad positivism och entusiasm 

påverkade tilliten i positiv riktning medan resterande medlemmar ansåg antingen att det 

inte påverkade tilliten, att det påverkade tilliten negativt, eller en kombination av de båda. 

De personer som tyckte att det påverkade tilliten negativt menade att om någon omotiverat 

är positiv eller om de själva inte anser att man bör vara för positiv inför uppgiften, minskar 

tilliten till de som är det. De medlemmar som inte tyckte att det påverkade tilliten sa att 

människor uttrycker sig olika och att de som uttrycker sig negativt troligtvis har skäl till 

det.  

 

Om några har en negativ attityd utgår jag från att det finns en förklaring till varför, 

det är inte en anledning för mig att känna mindre tillit till dem. 

(Peter Montgomery, 2015) 

 

En anledning till att vårt resultat inte är entydigt kan vara att teamet kommunicerar med 

virtuella medier vilket gör det svårare för dem att kommunicera just attityder och att de 

därför låter bli att lägga någon vikt vid vilken attityd som kommuniceras. Vidare var det en 

respondent som svarade att han inte tycker att den kommunicerade attityden spelar någon 

roll för tilliten eftersom han ständigt jobbar med människor från olika länder och därmed 

har lärt sig att alla människor kommunicerar olika attityder utan att det behöver betyda 

någonting.  
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Olika människor kommunicerar på olika sätt. Människor från USA är positiva och 

glada. Människor från England tackar mycket medan människor från Tyskland inte 

gör det. 

(Frank Schaettiger, 2015) 

 

En möjlig förklaring till varför sex av de tio intervjuade deltagarna tycker att 

kommunicerad attityd inte påverkar tilliten positivt kan således vara att flera av dem har 

jobbat med människor från olika länder och att de har kommit fram till samma sak som 

tidigare nämnda respondent. 

5.8 Kommunicerade initiativ och lösningar på problem och 
deras betydelse för tillit 
Jarvenpaa och Leidners (1999) undersökning visade att tilliten ökade i team där 

medlemmar kommunicerade egna initiativ och lösningar på problem. I vår undersökning 

uppgav åtta av tio respondenter att tilliten ökade gentemot de teammedlemmar som 

kommunicerade egna initiativ och lösningar på problem. Således stämmer resultatet i vår 

undersökning i stor utsträckning överens med Jarvenpaa och Leidners resultat. Dock 

uttryckte två av dessa åtta personer att de inte alltid kände en ökad tillit eftersom även 

kvalitén på idéerna och lösningarna var av stor vikt.  

 

Det beror på kvalitén på idéerna, om någon levererar dåliga idéer hela tiden så ökar 

det inte tilliten. 

(Oliver Schmitt, 2015) 

 

Bland de två personer som uppgav att tilliten inte ökade av att andra medlemmar kom med 

idéer och lösningar, uttrycktes bland annat att det kunde uppstå frustration när vissa inte 

kom med egna idéer och lösningar men att denna frustration inte riktades mot 
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teammedlemmarna själva utan snarare gentemot deras chefer och kontor. Anledningen till 

det var att medlemmarna inte ansågs få den tid som krävs för att komma på idéer och 

lösningar på problem. Minoriteten kan således förklaras med att de hade en annan 

inställning till vem ansvaret låg på när det gällde att leverera egna initiativ och lösningar. 

5.9 Kommunicerad respons och dess betydelse för tillit 
Enligt Jarvenpaa och Leidner (1999) blir tilliten större om medlemmarna i ett GVT 

uppfattar att det de kommunicerar tas emot och blir bedömt av någon eller några andra i 

teamet. De menar att responsen på det teammedlemmarna kommunicerar är viktig för 

tilliten, både det faktum att respons ges överhuvudtaget och att responsen håller god 

kvalité. I vår undersökning uppgav fem av de intervjuade personerna att det överlag var 

dåligt med respons i teamet och att den respons som gavs för det mesta kom från samma 

personer. Meningarna går isär när det kommer till huruvida responsen de intervjuade får 

från de andra medlemmarna påverkar tilliten eller inte.  

 

När jag inte får respons på det jag säger påverkar det min tillit till de som är på 

mötet, jag blir osäker på om de vet vad jag pratar om. 

(Dayton Gordley, 2015) 

 

Jag känner ofta att jag inte får respons på det jag säger under mötet men jag tycker 

inte att det påverkar min tillit till de andra medlemmarna. 

(Clara Garcia, 2015) 

 

Sex respondenter tycker att det påverkar tilliten medan de övriga inte tycker att så är fallet. 

Två av de fyra respondenter som inte tyckte att responsen påverkade tilliten uppgav att de 

kände att de fick respons, dock alltid av samma personer. En anledning till att de tycker att 

respons inte påverkar tilliten kan därför vara att de inte förväntar sig respons från alla 

teammedlemmar och att tilliten därför inte påverkas när responsen från vissa uteblir.  
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5.10 Sammanfattning av resultat och analys 
Under rubriken ”2.3 Sammanfattning av teori” förklarades att vi skulle undersöka hur 

egenskaper hos ett GVT påverkar kommunikationen inom teamet samt den betydelse de 

olika sorterna av kommunikation har för tillit, vilket sammanställdes i Figur 1. Nedan 

följer en sammanfattning av de resultat och den analys vi ovan presenterat med 

utgångspunkt i de samband som tidigare sammanfattats i Figur 1.  

5.10.1 Egenskaper hos GVT 
Medlemmar i olika tidszoner 

I vår undersökning uppgav en majoritet av respondenterna att det kan vara ett problem att 

medlemmarna i teamet är utspridda över olika tidszoner eftersom det kan ta lång tid att få 

respons från kolleger som befinner sig i en tidszon långt bort. Det visade sig att det 

påverkade kommunikationen så pass att alla medlemmar inte integrerade med varandra. En 

respondent gav uttryck för att frekvensen av kommunikation med medlemmar på andra 

kontinenter var lägre på grund av just tidsskillnaderna. En lägre frekvens av 

kommunikation hade i vår undersökning betydelse för tilliten inom teamet då fem av de 

intervjuade uppgav att de hade starkare tillit till kolleger som de hade en högre frekvens av 

kontakt med. 

  
Språkliga skillnader 

Bland de intervjuade medlemmarna rådde närmast enstämmighet vad gäller uppfattningen 

av övriga teammedlemmars kunskaper i företagsspråket. Samtliga respondenter tyckte att 

alla i teamet är bra på engelska och ingen trodde att någon i teamet minskade sitt muntliga 

deltagande i mötena på grund av bristande språkkunskaper. Teorin som hävdar att det är de 

personer som har störst kunskap i företagsspråket som får större makt än vad som formellt 

tilldelats dem, kunde därför inte antas vara fallet i detta team.  

  
Rika och tunna medier 

I ChildData-teamet ledde svårigheter med att höra andra deltagare under mötena till mindre 

aktivt deltagande. Då grad av deltagande var något som flera respondenter uttryckte 

påverkade tilliten kan en koppling ses mellan hur väl virtuella kommunikationsmedier 
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fungerar, grad av aktivitet samt grad av tillit. Vidare var fysiska möten något som samtliga 

deltagare ansåg påverka eller skulle kunna påverka tilliten i positiv riktning. En möjlig 

förklaring till detta är att det via fysiska möten är enklare att skapa samsyn, än vad det är 

via virtuell kommunikation. Dock är fysiska möten, i vår undersökning, inte en 

nödvändighet vid skapandet av tillit då samtliga deltagare uttrycker att de även har tillit till 

medlemmar som de enbart har virtuell kontakt med.  

5.10.2 Kommunikation i GVT 
Social kommunikation 

Samtliga respondenter uppgav att social kommunikation stärkte tilliten. Dock uttryckte 

knappt hälften av de intervjuade att avsaknaden av sådan kommunikation inte påverkade 

tilliten i negativ riktning. Således kan vi konstatera att social kommunikation kan stärka 

tilliten men att tilliten inte nödvändigtvis minskar om den uteblir. 

  
Kommunicerad attityd 

När det kom till kommunicerad attityd visade respondenternas svar ett tvetydigt resultat. 

Fyra av de intervjuade uppgav att de ansåg att kommunicerad positivism och entusiasm 

påverkade tilliten i positiv riktning medan resterande medlemmar ansåg antingen att det 

inte påverkade tilliten, att det påverkade tilliten negativt, eller en kombination av de båda. 

Att det inte ansågs påverka tilliten förklarades av att de arbetat så pass mycket med 

människor från olika länder att de då lärt sig att alla uttrycker sig olika utan att det betyder 

något. Att det kunde påverka tilliten negativt förklarades med att en omotiverad positiv 

attityd kunde skapa misstanke kring personens kompetens och intentioner. 

  
Egna initiativ och lösningar 

På denna punkt passade våra resultat tämligen bra in på det som presenterats i teorin då åtta 

av respondenterna uppgav att tilliten ökade gentemot de teammedlemmar som 

kommunicerade egna initiativ och lösningar på problem. De två respondenter som inte 

ansåg att det ökade tilliten framhöll att utebliven kommunikation av egna initiativ och 

lösningar inte heller minskade den. Anledningen till det var att de inte ansåg att ansvaret att 

hinna komma på lösningar och idéer låg på teammedlemmarna själva, utan på deras 



 33 

nationella kontor. Således var uppfattningen om vem som ansågs bära det yttersta ansvaret 

avgörande för om tilliten gentemot de andra medlemmarna skulle påverkas eller inte.  

  

Kommunicerad respons 

I vår undersökning fick vi tvetydiga resultat gällande huruvida kommunicerad respons 

påverkade tillit. Lite fler än hälften av de intervjuade tyckte att det påverkade tilliten 

medan resterande inte tyckte detsamma. Resultatet kunde förklaras med att påverkan på 

tilliten berodde på huruvida medlemmarna förväntade sig att få respons eller inte. Att de i 

situationer där de inte förväntade sig att få respons inte heller lät sin tillit påverkas av att 

densamma uteblev.  

 

6 Slutsats 
 
Frågan som vi i denna uppsats har undersökt lyder “Vilken betydelse har 

kommunikationen för tilliten mellan medlemmarna i ett GVT?”. Nedan följer en 

presentation av de viktigaste slutsatserna vi kunnat dra utifrån den undersökning vi gjort 

samt den teori vi behandlat i uppsatsen. 

  
Ett framträdande resultat som vi fann vid undersökningen av ChildData-teamet var vikten 

av fysiska möten vid skapandet av tillit bland medlemmarna. Under intervjuerna uttryckte 

de flesta deltagare att sådana möten har eller skulle ha påverkat tilliten positivt eftersom de 

ansåg att sådana möten underlättade skapandet av relationer. Anledningen till varför 

fysiska möten stärker tilliten kan vara att det, på grund av att det då finns fler ledtrådar 

tillgängliga, enklare går att skapa samsyn. Att samsyn påverkar tillit positivt kan också 

förklara varför flera deltagare tycker att frekvensen samt kvalitén på kommunikationen 

påverkar tilliten positivt, då mycket kommunikation också kan möjliggöra fler ledtrådar.  

 

Ett annat framträdande resultat som vår undersökning visat var att social kommunikation 

stärkte tilliten men att avsaknaden av sådan kommunikation inte påverkade tilliten i 

negativ riktning. Vidare framkom att en närmare och mer personlig relation mellan 

teammedlemmarna var något som hjälpte till att skapa förutsättningar för social 
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kommunikation. Tilliten bland medlemmarna i ChildData-teamet ökade även om dessa 

kommunicerade egna initiativ och lösningar på problem samt om de aktivt deltog under 

mötena och gjorde det de förväntades göra.  

 

Enligt teorin leder en persons kommunicerade positiva attityd till att tilliten gentemot 

denna person ökar. Medlemmarna i ChildData-teamet gav dock tvetydiga svar kring om så 

var fallet i just detta team. Vår undersökning visade nämligen att flera medlemmar ansåg 

att sådan kommunikation kan minska tilliten på grund av att en omotiverad positiv attityd 

kan skapa misstanke kring personens kompetens och intentioner. Dock finns det även 

deltagare, även om de tillsammans utgör en minoritet, som stödjer teorin och menar att 

sådan kommunicerad attityd ökar tilliten.   

 

Det vi i stora drag kan konstatera genom vår undersökning av ChildData-teamet är att vad 

som kommuniceras och hur detta kommuniceras har betydelse för huruvida samt i vilken 

riktning tillit, bland medlemmarna i teamet, påverkas. Således kan konstateras att 

kommunikation har en stor betydelse för tilliten mellan medlemmarna i ett GVT.  

 
7 Diskussion och implikationer för företag 
Fysiska möten har i vår undersökning visat sig spela en viktig roll för tilliten bland 

medlemmarna i ChildData-teamet. Vi har även tidigare i uppsatsen konstaterat att tillit 

mellan medlemmarna är en fundamental förutsättning för ett framgångsrikt arbete i ett 

GVT. Med anledning av detta måste företag och organisationer väga fördelarna med att 

använda GVT, det vill säga att minska kostnader och att samla kompetens, mot risken för 

att tilliten blir bristfällig då medlemmarna kanske aldrig träffar varandra fysiskt. Vid 

avvägning kan alternativet vara att använda delvis virtuella team, det vill säga team som 

kommunicerar virtuellt men som ibland även träffas vid fysiska möten. Då medlemmar i 

GVT ofta befinner sig långt ifrån varandra, ibland till och med på olika kontinenter, skulle 

fysiska möten medföra resekostnader samt ökad påverkan på miljön, men samtidigt skulle 
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det underlätta skapandet av tillit i teamet vilket i sin tur gynnar teamets förmåga att utföra 

ett bra arbete. Som nämnts måste företag och organisationer här göra en bedömning och 

väga fördelar mot nackdelar.  

 

Förutom fysiska möten visade vår undersökning även att social kommunikation har positiv 

inverkan på tillit och att en förutsättning för att sådan kommunikation ska förekomma är att 

medlemmarna har en nära, mer personlig relation till varandra vilket lättast skapas med 

hjälp av fysiska möten.  Även av denna anledning bör företag och organisationer som 

använder sig av team som enbart kommunicerar virtuellt överväga att någon gång 

samlokalisera medlemmarna. Därutöver kan det vara av vikt att avsätta tid till mer 

avslappnad, icke arbetsrelaterad kommunikation under möten samt att uppmuntra till hög 

grad av frekvent kontakt som kan leda till en närmare relation.  

 

Ytterligare något som hade betydelse för tillit i ChildData-teamet var huruvida 

medlemmarna aktivt deltog på mötena eller inte samt om de gjorde vad de sa att de skulle 

göra eller vad de förväntades göra. Företag och organisationer där det finns liknande team 

som upplever bristande deltagande eller att medlemmarna inte levererar förväntade resultat 

skulle kunna testa att införa regler och riktlinjer för hur kommunikationen ska ske, 

eftersom det skapar en förutsägbarhet samt regelbundenhet, vilket Jarvenpaa och Leidner 

(1999) hävdar ökar tilliten. Av denna anledning är det också av vikt för företag och 

organisationer att försöka skapa en organisationskultur där de anställda tar ansvar och lever 

upp till de förväntningar som ställs på dem.  
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8 Begränsningar och förslag till framtida 
forskning 
Eftersom vi i denna uppsats endast undersöker hur kommunikationen påverkar tilliten 

bland medlemmarna i ett GVT, ChildData-teamet, skulle framtida forskning kunna 

undersöka denna relation i ytterligare team eftersom det skulle öka trovärdigheten och 

generaliserbarheten hos resultaten. Då ChildData-teamet enbart kommunicerar virtuellt 

men somliga medlemmar i teamet träffat kollegerna i andra sammanhang kan vi inte 

referera till detta team som ett helt virtuellt sådant. Dessutom visar vår undersökning att 

fysiska möten är något som kan ha stor betydelse för tilliten i ett GVT. Det skulle därför 

vara intressant att jämföra hur kommunikation påverkar tilliten bland medlemmar i team 

med olika grader av virtuell kontakt, det vill säga jämföra team som enbart träffas fysiskt, 

team som enbart kommunicerar virtuellt och team som kommunicerar via en blandning av 

fysiska möten och virtuell kommunikation. Därtill skulle det vara av intresse att studera 

effektiviteten samt resultatet av arbetet hos respektive team för att se i vilken utsträckning 

tillit är av betydelse för teamets prestation.  

 

En avgränsning som gjordes i denna uppsats var att exkludera kulturella skillnader som en 

egenskap av GVT då kultur till följd av globalisering kan antas ha allt mindre påverkan då 

dessa blir allt mer lika (Leung et al. 2005). Något som flyktigt nämndes under “5.1 

Frekvensen av kommunikation” var dock att ett av våra resultat kanske kunde förklaras 

med kulturella skillnader, nämligen det faktum att de två respondenter som ansåg att 

kvalitén på kommunikationen var av vikt snarare än frekvensen av densamma kom från 

samma land. Att sätta vikt vid kvalité snarare än frekvens skulle således kunna vara ett 

resultat av kulturella skillnader vilket är ett samband som framtida forskning skulle kunna 

undersöka. Om det är så att det finns en relation däremellan skulle detta vara av intresse för 

företag och organisationer då världen, vilket nämns i inledningen, blir alltmer globaliserad 

och företag och organisationer i allt större utsträckning arbetar i olika länder och därmed 

måste kunna hantera olika nationella kulturer.  
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Då vi i och med den teknologiska utvecklingen studerar ett område som ständigt är i 

förändring skulle en svaghet i vår undersökning kunna vara att teorin anses föråldrad. 

Exempel på detta är att Daft och Lengel (1986) menar att fysiska möten är det rikaste 

mediet på grund av de ledtrådar det ger via kroppsspråk och tonfall, vilket i dagens 

samhälle även är möjligt via kommunikationsverktyget Skype. Ett annat exempel är att 

Handy (1995) som säger att det krävs fysiska möten för att skapa tillit, jämförde just 

fysiska möten med de tekniska medel som då existerade. ChildData-teamet använder dock 

främst audiokommunikation vilket är ett relativt tunt medium som var ett aktuellt 

kommunikationsverktyg även då dessa artiklar skrevs. Därför anser vi inte att detta blir en 

begränsning i vår studie. Framtida forskning skulle däremot kunna studera huruvida den 

betydelse kommunikation har för tillit ser annorlunda ut i ett team som använder nyare 

samt rikare kommunikationsmedel än vad ChildData-teamet gör för att se om de äldre 

artiklarna fortfarande är applicerbara. 
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10 Muntliga källor 

 

Nationella representanter i ChildData-teamet 

Falzone, J., Plan International Canada. Uppsala, 3 december, 2015. Skypeintervju. 

 

Garcia, C., Plan International Spain. Uppsala, 3 december, 2015. Skypeintervju. 

  
Gordley, D., Plan International Norway. Uppsala, 3 december, 2015. Skypeintervju. 

  
Higgs, P., Plan International Australia, Uppsala, 2 december, 2015. Skypeintervju. 

  
Jack, J., Plan International Great Britain. Uppsala, 3 december, 2015. Skypeintervju. 

  
Lindberg, M., Plan International Sweden. Stockholm, 30 oktober, 2015. Personlig intervju. 

  
Montgomery, P., Plan International Denmark. Uppsala, 2 december, 2015. Skypeintervju. 

  
Schaettiger, F., Plan International Germany. Uppsala, 3 december, 2015. Skypeintervju. 

   
Schmitt, O., Plan International Germany. Uppsala, 3 december, 2015. Skypeintervju. 

 

Möteskoordinerare 

Vitor, L. Plan International’s headquarter in Great Britain, Uppsala, 3 december, 2015. 

Skypeintervju. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Questions about the interviewee 

1. Which country do you come from? 
2. Which country do you live in? 
3. Besides your country of birth and/or where you currently live, have you lived in another 

country for longer than one year? 
4. What is your native language? 
5. For how long time have you worked on the team? 

 
Questions about communication and trust 

6. Have you ever met any of the other team members face to face?  
a. How has the fact that you met your colleagues in the team face to face affected your trust 

towards them? 
b. How has the fact that you have not met your colleagues in the team face to face affected 

your trust towards them? 
 

7. Can you tell us a little about how you feel about working across different time zones. 
 

8. How comfortable are you with understanding and making yourself understood in English, 
both in speech and writing?  
 

9. How are you affected by the other team members’ skills in English, both in speech and in 
writing? 
 

10. How complex do you find the work on this team? 
 

11. Can you tell us a little about how the team communicate during the meetings? 
 

12. To what extent do you communicate with the members of the team in addition to the 
meetings?  

a. If so, in what situation and how do you communicate?  
b. How does the fact that you do have/do not have extended communication with the 

members of the team in addition to the meetings affects your trust towards them?  
 

13. When you present your ideas/opinions during the meetings do you then feel that you get 
response from the other team members?  

a. How does this affects your trust towards the members of the team 
 

14. Can you tell us about the relationship you have to the members of the team.  
a. Do you talk to the members of the team about anything else than your work related task? 

(weekend plans, family/friends etc).  
b. Do you think that you have a personal/social relation to your colleagues on the team? 
c. Does this affect your trust towards the members of the team? 

 
15. What have made you feel trust towards your colleagues? 
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16. What could make you lose trust in your colleagues? 

 
17. How are you affected by the attitude being communicated to you by other members of the 

team? (e.g. if someone is very optimistic/enthusiastic or very negative) 
 

18. To what extent do you feel that your colleagues take their own initiatives/have solutions to 
problems?  

a. How does this affect your trust for your colleagues?  


