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Studiens syfte var att undersöka individens upplevelse gällande samarbete, 

gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd i ett virtuellt team i jämförelse med ett 

traditionellt team. Studien genomfördes på en rikstäckande myndighet som arbetat med 

virtuella team i tio år. I studien deltog sju intervjupersoner varav fyra personer var män och 

tre personer kvinnor som valdes ut genom ett målstyrt urval. Personerna var mellan 28 och 62 

år gamla och hade haft en anställning inom vald organisation under minst två år. Personerna 

ingick i samma team men hade olika platsbundenheter. Data samlades in genom semi-

strukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet bekräftade tidigare teori om utmaningar i utvecklande av samarbete, 

gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd inom virtuella team. Intervjupersonerna 

upplevde ett starkare samarbete, gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd för de 

kollegor som var samplacerade och såg därmed ingen nytta av det virtuella teamet.  
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Inledning 

Arbetsmarknaden omformas kontinuerligt och erbjuder nya arbetssätt i och med den 

allt mer utvecklade teknologin. Nya kommunikationsmedel möjliggör för arbetsgivare att 

sammanföra personal och kompetenser med olika platsbundenheter, vilket kan definieras som 

virtuella team. Virtuella team har i och med den ökade andelen av virtuellt arbete blivit 

angeläget för ett flertal arbetsgivare runt om i världen då det kan spara tid och reducera 

arbetskostnader (Purvanova, 2014). Idag uppskattas 71 % av arbetskraften använda virtuella 

kommunikationsmedel och i framtiden kommer det, genom en fortsatt teknisk utveckling, 

skapas fler etablerade virtuella team och organisationer (Purvanova, 2014). I och med 

tillämpningen av dem virtuella kommunikationsmedlen begränsas den fysiska interaktionen 

vilket Bjørn och Ngwenyama (2009) påvisar i sin studie resulterar i en minskad möjlighet att 

utveckla gruppsammanhållning. Detta när kontakt mellan deltagarna primärt uppsöks med 

fokus på arbetet och den mellanmänskliga kontakten reduceras. 

Forskningsfokus inom virtuella team har primärt ägnats åt effektivisering av det 

virtuella arbetssättet och hur ledarskapet borde utformas med medarbetare på distans. Dock 

saknas viss forskning inom då enbart ett fåtal forskare fokuserat på individens personliga 

upplevelse av teamarbete inom virtuella team. Till följd av denna brist genomfördes en 

kvalitativ studie som med hjälp av semistrukturerade intervjuer strävade efter att fånga 

individernas personliga upplevelser relationer utefter Powell, Piccoli och Ives (2004) 

kategorier samarbete, gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd.  

Uppsatsens disposition inleds med en teoretisk introduktion av definitionen för 

virtuella team vilken tidigare forskning definierat. I teorikapitlet presenteras de teoretiska 

fokusområden vilka anses vara fundamentala för ett funktionellt teamarbete så som 

samarbete, gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd. Därefter framförs 
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problematisering om utmaningar i virtuella teams teamarbete och dess effekt på individens 

upplevelse vilket summeras i studiens syfte. I metodkapitlet redogörs uppsatsens ansats och 

tillvägagångssätt för insamlad data. Kapitlet avrundas med en diskussion om studiens 

forskningskvalitet. Vidare sammanställs analysresultatet i relation till tidigare presenterad 

forskning. Avslutningsvis diskuteras hur resultatet kan användas för vidare forskning och 

vilka områden som skulle behöva forskas djupare inom. 

Teoretisk Bakgrund 

Avsnittet påbörjas med en redogörelse av begreppet virtuella team och därefter riktas 

fokus mot de olika teamprocesserna då studien syftar till att undersöka individens upplevelse 

av tidigare nämnda begrepp. Slutligen framförs en problematisering om gruppfunktionen 

inom virtuella team och uppsatsens syfte. 

Virtuella team 

Virtuella team beskrivs av Bjørn och Ngwenyama (2009) som individer eller grupper 

vilka samarbetar med ett gemensamt mål eller uppgift och huvudsakligen kommunicerar via 

teknologiska kommunikationsmedel vilket även Geister, Konradt och Hertel (2006). 

Erfarenheter, kompetens och social kontakt utbyts alltså inte genom fysisk interaktion utan 

kommuniceras i första hand virtuellt genom teknologiska medier och ska därför skapa flexibla 

och mer effektiva organisationer (Schweitzer & Duxbury, 2010). Kommunikation via teknik 

möjliggör att individerna kan vara placerade på olika platser och därför inte vara beroende av 

tid och rum på samma sätt som samplacerade team (Henttonen & Blomqvist, 2005). På grund 

av det virtuella arbetssättet skapas och formas de mellanmänskliga relationerna på ett 

annorlunda sätt i jämförelse med samplacerade team där tid spenderas fysiskt i dag till dag-

interaktioner (Geister et al., 2006). Detta leder i förlängningen till att samarbete, 
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gruppsammanhållning och förtroende också tar andra former än i samplacerade team 

(Martins, Gilson & Maynard 2004; Powell et al., 2004).  

Samarbete 

Larsson och Pendergast (2003) definierar samarbete som individer vilka tillsammans 

samråder för att skapa förståelse för gemensamma arbetsuppgifter och om hur uppgifterna 

borde lösas.  Detta kan i sin tur vara utmanande för virtuella team då dem behöver resonera 

tillsammans trots olika platsbundenheter. Interaktionen kan påträffas i olika slag där ett 

samplacerat team kan ta del av olika icke-verbala signaler i egenskap av ansiktsuttryck, 

hållning och tonläge. Vidare menar författarna att de icke-verbala signalerna tenderar att 

reduceras för virtuella team vilket kan försvåra tolkningen av varandras budskap. Larsson och 

Pendergast (2003) beskriver detta som en viktig faktor för att uppnå samarbete och 

utformandet av ett gemensamt språk. Etablerandet av den gemensamma grunden och språket 

generar i sin tur en delad uppfattning av arbetet och gruppen (Bjørn & Ngwenyama, 2009). I 

jämförelse med ett samplacerat team tar denna process längre tid för det virtuella teamet att 

utveckla på grund av den minskade informationen av icke-verbala signaler. Samarbete är 

beroende av individernas förmåga att tolka och förstå gruppmedlemmarnas handlingar (Bjørn 

& Ngwenyama, 2009). 

Beroende på val av teknologiska kommunikationsmedel ges individen olika 

möjligheter till transparens hos sina kollegor. Ifall individerna har stor inblick i varandras 

arbete ökar möjligheterna för gemensamma mål och främjar därigenom samarbete. 

Stipulerandet av normer vägleder individerna i en grupp vad som anses vara acceptabla och 

oacceptabla beteenden (Crisp & Jarvenpaa, 2013; Moser & Axtell, 2013). Införlivande av 

arbetsstrukturer är en del av etablerandet av samarbete då det ger indikationer på hur 

kollegornas beteenden ska tolkas (Crisp & Jarvenpaa, 2013). Crisp och Jarvenpaa förklarar 

vidare, att i och med den minskade insikten i varandras arbeten, hur riktlinjer för arbetet kan 
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vara gynnsamt för att generera ett bra samarbete. Riktlinjerna kan främja förutseendet av 

gruppens agerande och minska eventuella irritationsmoment så som varför en medarbetare 

inte responderar på sin mail. Andelen virtuellt arbete påverkar sedermera samarbetet, till 

exempel om några av teammedlemmarna är spridda och vissa är samplacerade enligt Moser 

och Axtell (2013), vilket definieras som hybrid team. Med hybrid team måste individen växla 

samarbete vilket i sin tur kan generera undergruppering. Undergrupperingar utvecklas på 

grund av de olika nivåerna av gruppsammanhållning inom det egna teamet. 

Gruppsammanhållning  

Gruppsammanhållning definieras som den upplevda lojalitet och solidaritet vilket 

motverkar att grupper inte upplöses eller splittras. Det är vitalt att samarbete mellan individer 

fungerar för att gruppen ska fortsätta existera. Därför måste gruppsammanhållning i virtuella 

team främjas och utvecklas för att på så sätt skapa ett väl fungerande virtuellt team (Driskell, 

Radtke, & Salas, 2003). Gruppsammanhållning i virtuella team har visat sig vara svårt att 

skapa på grund av det virtuella arbetssättet och dess brist på fysiska möten mellan människor 

och då framförallt den signalförlust som uppstår (Geister et al,. 2003). 

Yakovleva, Reilly och Werko (2010) påvisar i sin studie hur de kommunikativa 

teknologierna försummar information så som icke-verbala signaler i form av ansiktsuttryck, 

gester, tonläge och dess effekt på gruppsammanhållningen. Även Martins et al. (2004) 

påpekar att signalförlusten i elektroniska kommunikationsmedel skapar minskade möjligheter 

att korrekt avläsa andra individers sinnesstämning. Kommunikationssvårigheterna skapar 

därigenom problem vad gäller individernas upplevda gruppsammanhållning. Detta då 

avläsning av sinnesstämning och motiv till vissa beteenden får individerna att skapa en 

minskad upplevelse av förtroende för sina medarbetare, och en minskad upplevelse av lojalitet 

och solidaritet mot gruppen (Jarvenpaa & Leidner, 1999). Henttonen och Blomqvist (2005) 

beskriver i sin studie att lojaliteten gentemot det virtuella teamet har visat sig vara mindre än i 
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jämförelse med ett traditionellt team. Det på grund av att individerna inte upplever att de 

känner sina medarbetare socialt och därför har ett mindre förtroendekapital till sina 

medarbetare i jämförelse med traditionella team. Brist på lojalitet mot gruppen, till följd av 

den upplevda distansen mellan gruppmedlemmarna, är ett problemområde som virtuella team 

måste arbeta med kontinuerligt för att nå effektivitet och bygga långvariga relationer där den 

sociala dimensionen är närvarande (Henttonen & Blomqvist, 2005).  

För att skapa gruppsammanhållning måste en social kontext utvecklas vilken skapar 

ett utökat förtroendeutrymme och bidrar till att individerna i gruppen utvecklar solidaritet och 

lojalitet. Jarvenpaa och Leidner (1999) visar att virtuella team som kommunicerar uteslutande 

om arbetet inte skapar lika god gruppsammanhållning och att virtuella team därför behöver 

utrymme för en mer socialt inriktad kommunikation. Genom att skapa förutsättningar för en 

socialt inriktad kommunikation mellan individerna minskar risken för anonymitet. För hög 

grad av anonymitet kan bidra till att gruppen splittras eller att nya grupper skapas inom 

gruppen (Gajendran & Harrison, 2007).  

Anonymiteten i grupperna som upplevs vid enbart virtuellt arbete anses enligt 

Gajendran & Harrison (2007)  påverka den upplevda sammanhållningen och därigenom 

påverka det virtuella teamet negativt. På grund av den bristande kännedomen av det virtuella 

teamets medlemmar och deras arbete utformas därför olika typer av undergrupperingar 

(Moser & Axtell, 2013). Utvecklandet av undergrupperingar generar ett ”vi” och ”dem” vilket 

grundar sig individens behov av kategorisering där teammedlemmarna i detta fallet 

kategoriseras utefter deras placeringsort. 

Det samlokaliserade teamet kan förstärka den egna teamkänslan ytterligare då 

möjligheten att avläsa de icke-verbala signalerna mellan individerna existerar (Yakovleva et 

al., 2010). I och med att den icke-verbala kommunikationen kan införlivas och vara en del av 
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arbetsprocessen för de som är samlokaliserade tenderar dessa grupper att utveckla ett starkare 

band och förståelse för varandra.  

Magnus (2011) anger att virtuella team i grunden är en heterogen grupp men Moser 

och Axtell (2013) förklarar vidare att beroende på de olika nivåerna av interaktion mellan 

underordnade grupperna tenderar dessa att utveckla sina egna arbetsstrukturer och normer. 

Strukturerna inom den egna undergrupperingen skapar en homogenitet där individerna känner 

en starkare samhörighet och kan identifiera sig själva (Magnus, 2011). Undergrupperingarna 

tenderar senare att skapa sina egna mål att arbeta efter snarare än de gemensamma 

övergripande målen för hela teamet. Det egna formgivandet av mål kan sedermera försvåra 

samarbetet inom det heterogena teamet och påverka den övergripande 

gruppsammanhållningen.  

Utformandet av undergrupperingar påverkar också i sin tur förtroendet. Förtroendet 

utvecklas lättare för samplacerade individer i jämförelse med individer som kommunicerar via 

kommunikativ teknologi (Staples & Webster, 2007). Till följd av att relationsbyggandet i 

virtuella team, som enligt Kuo och Yu (2009) i mångt och mycket bygger på förtroende, 

måste virtuella team skapa förutsättningar för att förtroende ska växa från grunden och att det 

därigenom kan växa starkare relationella band som påverkar gruppsammanhållningen positivt 

(Driskell et al,. 2003).  

Förtroende 

Förtroende sammanfattas som en förväntning om att en annan individ kommer uträtta 

ett visst handlande vilket också försätter personen i fråga i en sårbar situation (Yakovleva, et 

al., 2010). Det beskrivs av Naquin och Paulson (2003) som ett tillstånd där personen 

accepterar sin sårbarhet på grund av de positiva förväntningar denne har hos någon annan. 

Förtroende består av grenarna ömsesidigt beroende och risktagande (Yakovleva et al., 2010). 

Internt förtroende inom organisationer har tagit form av tidigare gemensamma erfarenheter, 
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en relationell öppenhet och ett ömsesidigt beroende. Graden av tillförlitligheten grundar sig i 

individens egenintresse av någon annans handling. Förtroende är därmed en indikator för ett 

välfungerande samarbete (Yakovleva et al., 2010). Crisp och Jarvenpaa (2013) anger att 

virtuella team tenderar att utveckla ytliga förtroende för individerna i gruppen. Den bristande 

mellanmänskliga interaktionen i virtuella team resulterar oftare i ett skört och ytligt förtroende 

då individerna inte ges möjligheten att lära känna varandra på djupet. De kognitiva 

processerna söker efter de andra parternas kapacitet och pålitlighet vilket antyds vara aspekter 

som håller ihop teamet. Därefter måste normativa handlingar förstärka uppfattningen för att 

förtroendet ska kvarstå (Crisp & Jarvenpaa, 2013).  

Team med lågt förtroende för varandra är mindre benägna att kommunicera, 

samarbeta och engagera sig i teammedlemmarnas arbete i jämförelse med de team vilka har 

ett högt förtroende för varandra (Kirkman, Rosen, Tesluk & Gibson, 2006). Detta påverkar i 

sin tur gruppens prestation och kan leda till försämrad arbetsmiljö. För att stärka förtroendet 

inom det virtuella teamet behöver individerna ge det stöd de kan för att bekräfta sin 

pålitlighet. 

Kollegialt stöd 

Det kollegiala stödet är ytterligare en faktor inom virtuella team vilken kan upplevas 

som svårt att inhämta på grund av distanseringen då den vardagliga kommunikationen inte 

faller sig lika naturligt. För att kunna skapa ett effektivt virtuellt team måste individerna 

medverka i att hålla kommunikationsvägar och insyn i arbetsuppgifter öppna för att 

därigenom möjliggöra feedback, stöd och skapande av förtroende (Pangil & Chan, 2014). 

Genom att skapa en transparens kan förtroendet för varandra i gruppen öka och samtidigt 

skapa en grogrund för djupare relationer med mer social inriktning (Crisp & Jarvenpaa, 2013). 

På grund av individernas antingen helt uteslutna eller begränsade tid, ansikte mot ansikte 

skapas djupare förtroende inte lika naturligt och därigenom kan även det upplevda kollegiala 
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stödet minska. Som följd av minskat upplevt stöd från kollegor kan stress lättare uppstå då det 

finns få medarbetare att diskutera sin sinnesstämning med samt färre som kan upptäcka tecken 

på densamma (Brahm & Kunze, 2012). De signaler som påvisar stress och nedstämdhet kan 

enligt Bjørn och Ngwenyama (2009) inte kommuniceras lika effektivt genom virtuella kanaler 

till skillnad från samplacerade team. Samplacerade team uppfattar signalerna snabbare på 

grund av att det sociala samspelet är mer naturligt förankrat i arbetsvardagen. I och med den 

minskade fysiska kontakten mellan individerna i teamet kan det, där den virtuella 

kommunikationen inte är aktiv, uppstå fall där individer känner sig isolerade från resten av 

teamet (Gajendran & Harrison, 2007). Det kan framförallt uppstå ett problem i att 

kommunicera frågor som innefattar ett visst mått av förtroende då anonymiteten mellan 

teamets medlemmar upplevs som ett hinder (Henttonen & Blomqvist, 2005).  

Som en lindring av de ovan beskrivna problemen presenteras gruppaktiviteter som 

främjar socialt samspel och individernas chans att få lära känna varandra utanför den virtuella 

kontexten. Det är, trots det virtuella arbetssättet, viktigt att personerna får en chans att 

interagera även i möten utanför den virtuella ramen (Bjørn och Ngwenyama (2009). 

Problematik vid teamarbete i virtuella team 

Även om det virtuella arbetssättet enligt Gajendran och Harrison (2007) kan upplevas 

som tidsbesparande, effektivt och även i vissa fall bidra till en minskad stress finns det 

problemområden vad gäller teamarbetets och förtroendets förminskade roll i virtuella team 

(Crisp & Jarvenpaa, 2013). Den tidigare forskningen har visat på brister i 

kommunikationskanalerna då signalförlusten skapar sämre förutsättningar för förtroende, 

gruppsammanhållning och stöd i arbetet (Martins et al,. 2004). Vad gäller förtroende så finns 

det brister i den aspekt då människor har svårt att lita på, i en djupare mening, människor de 

aldrig mött ansikte mot ansikte (Yakovleva et al., 2010). Detta i sin tur påverkar hur 

gruppsammanhållningen och samarbetet i teamet upplevs och som Teklab, Quigley och 
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Tesluk (2009) påvisar finns det samband mellan gruppers sammanhållning och dess 

effektivitet. För att djupare förstå dels hur det är att arbeta i virtuella team samt hur de ovan 

beskrivna bristerna i kommunikationen upplevs, finns det ett behov av att utreda och förbättra 

det virtuella arbetssättet för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö 

och goda arbetsresultat. Det virtuella arbetssättet skapar möjligheter för en flexibilitet för både 

organisation och medarbetare. Dock finns det tecken på att det virtuella arbetssättet inte ger 

samma förutsättningar för teamarbete som vid teamarbete i samplacerade team, till exempel 

vad gäller den sociala kontexten och dess stödfunktion (Vroman & Kovacich, 2002). Genom 

en minskad känsla av teamarbete kan många av de fördelar som ses med detta försvagas och 

istället påvisas arbetsresultat som den absoluta jämförelsepunkten mellan individer i det 

virtuella teamet (Martins et al., 2004).  

Tidigare forskning har skrapat på ytan av virtuella team och stora delar av forskningen 

har fokuserats på att försöka effektivisera dels det virtuella teamet men också det virtuella 

arbetssättet rent kommunikationsmässigt. Denna studie försöker istället att undersöka 

upplevelser hos de individer som arbetat i ett virtuellt team på nationell nivå under en längre 

tid. Studien består av en kvalitativ metod där semi-strukturerade intervjuer genererar data om 

de upplevelser individer har efter att ha arbetat under minst en tvåårsperiod i ett virtuellt team.  

Syfte 

Denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse för intervjupersonernas 

upplevelse av gruppsammanhållning och samarbete i ett specifikt virtuellt team i en nationellt 

täckande organisation. Det studien ska undersöka är hur individerna i det specifika virtuella 

teamet uppfattar samarbete mellan varandra och vilket förtroende de har för övriga 

medlemmar samt vilket kollegialt stöd individerna upplever. Studien ska även undersöka 

individernas uppfattning om en eventuell skillnad i samarbete och gruppsammanhållning 

mellan deras samplacerade teammedlemmarna och de som är placerade på annan ort.   



10 

 

Metod 

Metoddelen avser att redogöra för den vetenskapliga ansats och den vetenskapliga 

metodteorin som ligger till grund för studien och formar arbetets analys. I metoddelen 

presenteras insamlat material i form av urval av organisation och intervjukandidater samt en 

framläggning kring de valda teman som legat till grund för utformandet av intervjuguiden (se 

bilaga 1). Metoddelen innehåller dessutom en reflektion om etiken i insamlandet av data samt 

en diskussion om arbetets forskningskvalitet.   

Metodval 

I studien användes en kvalitativ metod för att samla data som sedan analyserades. Den 

kvalitativa metoden tillämpades för att utvinna ett djupare och mer beskrivande resultat 

genom öppna frågor. Studien använde sig av semi-strukturerade intervjuer som sedan 

analyserades för att generera en kartläggning av de upplevelser som intervjupersonerna 

delgav. I och med att studien skulle sammanställa ett resultat utefter slutsatser av empirin 

intogs en induktiv ansats.  

Studien har inte haft för avsikt att generalisera data utan skapa en beskrivande och 

djupare förståelse för individens upplevelse.  

Kvalitativ innehållsanalys. För att kunna analysera insamlad data användes en 

innehållsanalys. Innehållsanalysen skulle klarlägga frekvent förekommande teman i 

transkripten vad gäller individernas upplevelser av att arbeta i ett virtuellt team. De olika 

upplevelserna delades sedan in under de huvudteman som tidigare var bestämda. Metoden 

tillämpades för att kunna genomföra en analys på en kontextuell nivå med en beskrivande 

inriktning om hur individerna upplevde teamarbetet inom deras virtuella team.  

Val av instrument. Tillämpningen av den semi-strukturerade intervjuformen skulle få 

intervjupersonerna att känna att det fanns möjlighet för en mer naturlig dialog och samtidigt 

inte känna sig begränsade i sina svar (Bryman, 2011). För att intervjuerna skulle beröra valda 
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fokusområden, samt för att möjliggöra att andra aspekter kunde lyftas fram, valdes en 

semistrukturerad intervju. Intervjuguiden delades in utefter de fyra temana samarbete, 

gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd, vilka har presenterats i inledningen, 

med alternativa följdfrågor som stöd för författarna. Till följd av områdets komplexitet, där de 

olika temana berörde varandra, valdes de stödfrågor från intervjuguiden ut som passade för 

situationen och nya följdfrågor lades till. Genom den semi-strukturerade intervjuguiden kunde 

breda och öppna frågor ställas för att få fram de personliga upplevelserna av att arbeta i ett 

virtuellt team och dess upplevda påverkan på teamarbetet. Innan intervjuerna genomfördes 

pilottestades intervjuguiden för att ge återkoppling på vilka svar som återgavs av de ställda 

frågorna och om dessa passade inom studiens syfte. Genomförandet av en pilottestning gav 

möjligheten till att försöka uppfatta frågor som ansågs repetitiva och kunde därmed avlägsnas. 

Efter att intervjumaterialet hade transkriberats kunde författarna genom 

innehållsanalysen sammanställa återkommande underteman som intervjupersonerna tagit upp. 

Då intervjuguiden följde författarnas specifika intresseområden studie samarbete, 

gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd vilka baserats på Powell, Piccolo och 

Ives (2004) studie, inom det virtuella teamet fick kategorierna per automatik utgöra fyra 

huvudteman. Huvudtemana sammanställdes därefter i en tabell (se bilaga 2) med de 

underteman som gick att identifiera vara återkommande i transkriberingsmaterialet och 

därigenom dra en slutsats om vilket/vilka område/områden som ansågs ha en påverkan av 

teamarbetet inom det virtuella teamet.  

Urval 

I studien undersöktes ett virtuellt team i en svensk myndighet med ett rikstäckande 

ansvar. Myndigheten bestod av olika verksamhetsområden men bara en del av dessa använde 

sig av det som är beskrivet som ett virtuellt team. De virtuella teamen var sammansatta på 

grund av de avstånden mellan kontoren runt om i landet. I organisationen arbetade det ca 
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1500 personer totalt men inom det virtuella teamet, där de intervjuade personerna arbetade, 

var det 23 anställda. Totalt fanns det sex stycken virtuella team inom det aktuella 

verksamhetsområdet. 

Urvalet bestod av ett målstyrt urval för att få en representativitet av de olika orterna 

där teammedlemmarna varit placerade. Intervjupersonerna skulle ha arbetat minst i två år 

inom det virtuella teamet för att svara på frågor om deras dåvarande upplevelser och 

uppfattningar vad gällde samarbete, gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd i 

virtuella team. Vid urvalet försökte författarna få fram en bred åldersgrupp vilket blev en 

urvalsfaktor där den yngsta deltagaren var 28 år och den äldste 62. Därefter har personerna 

som accepterade att vara en del utav undersökningen mottagit information och delar av 

intervjumallen så de kunde förbereda sig innan intervjun och samtidigt ta ställning till sitt 

fortsatta deltagande. Utav de personer som deltog var tre personer kvinnor och fyra personer 

män. 

Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes bland annat via fysiska möten men också via 

videokonferens där författarna av uppsatsen var placerade i en utav organisationens egna 

lokaler. Intervjuerna bokades utefter respondenternas möjlighet att avsätta tid ifrån arbetet och 

delta, där en avgränsning för att intervjun maximalt, beroende på respondentens svar, skulle ta 

60 minuter. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av författarna och syftet med 

studien. Därefter presenterades det kort vilka teman som skulle komma att beröras under 

intervjun, men ingen klassificering av begreppens innebörd. Detta då det skulle riskera att 

färga respondenternas svar. Innan intervjufrågorna påbörjades informerades respondenterna 

om det konfidentialitetskrav som Vetenskapsrådet (2011) fastställer samt att hela samtalet 

skulle spelas in för att senare kunna återgå till materialet och förhindra missförstånd. 
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Forskningsetik  

De intervjuade personerna informerades innan intervjutillfället om de 

konfidentialitetskrav som gäller för handläggning av de transskript som använts som grund 

för analysen (Vetenskaprsrådet, 2011). Även informationskravet uppfylldes genom att syfte 

och framtida användning av data redogjordes innan deltagarna i studien intervjuades. Genom 

att säkerställa att handläggningen av dessa transskript samtidigt sker enligt kraven ökades 

möjligheten till ärliga och djupgående svar genom att de intervjuade skulle kunna känna 

förtroende då härledningar till deras identitet inte kan styrkas. Då ålder och kön inte varit 

variabler för studiens syfte reducerades detta i resultatet och en slumpmässig tilldelning av 

numrering gjordes. Efter att intervjuerna skett sändes det transkriberade materialet från 

intervjuerna ut för ett godkännande. Detta för att på så sätt säkerställa att de data som 

författarna tagit del av kan styrkas av de intervjuade personerna och alternativt korrigeras 

utifall intervjupersonerna hade känt sig missuppfattade. Vid godkännandet undertecknades 

dessutom två dokument; ett sekretessavtal och ett samtyckesformulär (se bilaga 3 och 4) och 

därigenom säkrades det samtyckeskrav som enligt Vetenskapsrådet (2011) ska föreligga vid 

samhällsvetenskapliga studier.  

Forskningskvalitet  

Studien använde sig av en kvalitativ metod för att gå djupare vad gällde uppfattningar 

och upplevelser och därför kan studien inte bidra till en generalisering av de resultat som 

uppkommit. I och med att urvalet har skett genom målstyrt urval då samtliga orter inom 

teamet är representerade anses intervjupersonerna skapa en representativ bild av hur det 

upplevdes att arbeta inom det aktuella virtuella teamet. Genom att det skapats spridning vad 

gäller geografisk placering, ålder, kön samt storlek på intervjupersonens undergruppsstorlek 

kan även urvalet anses bidra till ett mer tillförlitligt resultat i form av representativitet och 

överförbarhet inom teamet. Det målstyrda urvalet ansågs kunna öka chansen att personer i de 
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mindre undergrupperingarna skulle komma med i studien då samtliga medlemmar i det 

virtuella teamet inte var aktuella för intervju. Tillslut hade sju av de 23 individerna i det 

virtuella teamet accepterat förfrågan om att delta i studien via en semi-strukturerad intervju. 

Dock valde en av intervjupersonerna att dra sig ur studien. Detta hände i slutet av studiens 

gång vilket gjorde det svårt för författarna att hitta en ny kandidat och resultatet baseras 

därmed på kvarstående sju kandidater. För att författarna sedan skulle kunna analysera de 

intervjuer som genomförts transkriberades intervjuerna. Transkribering av intervjuer och en 

dialog om godkännande av transkriberingsmaterialet har gjorts för att säkerställa att 

deltagarna själva skulle kunna reflektera över de svar som getts under intervjuerna. Detta ifall 

intervjupersonen hade upplevt sig feltolkade eller önskat förtydliga viss information i 

transkriberingen. I studien har det även tagits hänsyn till och informerats om 

konfidentialitetskravet för att få de intervjuade individerna känna sig bekväma i att prata 

öppet och återge deras uppfattningar och upplevelser på ett ärligt och uttömmande sätt. 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer kunde följdfrågor tilläggas för att få fram 

mer djupgående och förklarande svar. När dessutom delar av intervjumallen har skickats ut i 

förväg skapades det möjlighet för reflektion innan själva intervjusituationen vilket gjorde att 

intervjuerna blev än mer omfattande. De utskickade delarna av intervjumallen kan ha skapat 

en minskad spontanitet i svaren men då studien vill undersöka deltagarnas upplevelser ansåg 

författarna att en ökad möjlighet till reflektion kan skapa en mer rättvis beskrivning av deras 

upplevelser. I och med studiens ögonblicksbildsinriktning, där uppfattningar och upplevelser 

beskrevs vid ett tillfälle, behövs det påpekas att studien inte påvisar förändringar över tid och 

därför kan resultatet variera vid återtest beroende på andra faktorer som påverkar 

intervjupersonerna. 

Vid sammanställningen av resultatet för studien placerades antalet upplevelser per 

person och tema in i en tabell (se bilaga 2). Tabellen skulle ge en fingervisning av 
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intervjupersonernas svarsfrekvens i de aktuella temana. Tabellen kunde sedan utvärderas 

vilket gjorde att författarna kunde säkerställa att samtliga intervjupersoner påverkade 

resultatet och att ingen var över- eller underrepresenterad. Innehållsanalysen av det insamlade 

materialet gav svar på vilka områden som ansågs och upplevdes vara mer betydande för 

individerna gällande samarbete, gruppsammanhållning förtroende och kollegialt stöd inom det 

specifika virtuella teamet. Analysen av transkripten skedde enskilt för att säkerställa att 

förutfattade meningar och påverkningsgraden av varandra var så liten som möjlig samt stärka 

interreliabiliteten. Genom att sedan jämföra resultaten av analysen kunde författarna 

gemensamt reflektera och sedan bestämma sig för underliggande teman.  

Resultat 

Resultatdelen kommer att presentera de frekvent återkommande temana (se bilaga 2) 

som författarna har kunnat identifiera under de tidigare utvalda huvudteman samarbete, 

gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd. Intervjupersonerna hade en upplevelse 

att det virtuella teamet var något abstrakt som inte efterlevdes i det vardagliga arbetet. De 

identifierade temana sammanlöpte parallellt då samarbetet påverkades av 

gruppsammanhållning, förtroende, kollegialt stöd och vice versa. Efter en djupare redogörelse 

för de sammanställda temana avslutas kapitlet med en resultatdiskussion med härledning till 

den tidigare forskning som har presenterats.  

Samarbete 

Som ett huvudtema för analysresultaten valdes samarbete för att kunna tolka resultatet 

vad gäller upplevt kollegialt samarbete. I resultatet presenteras individernas upplevelse av 

samarbetet mellan kollegorna i det virtuella teamet och vilken skillnad det upplevs att vara i 

jämförelse mellan ett traditionellt team med samma platsbundenhet och ett virtuellt team.  
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Kommunikation. I det virtuella teamet upplevdes samarbetet vara begränsat på grund 

av signalförluster och tröghet i den virtuella kommunikationen. En samlad åsikt var att 

kommunikation mellan kollegor som sker via teknologiska kommunikationsmedel var 

begränsad på så sätt att icke-verbala signaler inte kunde avläsas och att det därför var svårt att 

få fram sitt budskap. Kommunikationen upplevdes vara nyckeln till samarbete och genom att 

kommunikationen inte skedde i lika hög utsträckning som vid team med samma 

platsbundenhet skapades det en mindre spontanitet i samtalen mellan varandra. Samarbetet 

upplevdes därför ta längre tid, vara trögt och inte lika frekvent. En av intervjupersonerna 

svarade på frågan om kommunikation hade en betydelse för hur samarbete utvecklas i ett 

virtuellt team i jämförelse med ett traditionellt samplacerat team: 

IP 7: Ja, det är för att man inte träffas dagligen utan man träffas bara någon 

timme och pratar om samma saker som man gör tre månader senare. Och där i 

mellan kan man inte utveckla vad som händer under vägen och därför kanske 

det utvecklas annorlunda. Så det har med kommunikation att göra, man ses 

helt enkelt inte dagligen. Man hörs inte dagligen. 

I det virtuella teamet upplevdes videokonferens som det mest fördelaktiga sättet att 

kommunicera på grund av möjligheten till att avläsa vissa signaler hos mottagaren. En av 

intervjupersonerna beskrev den upplevda skillnaden mellan mailkontakt och videokonferens: 

IP 5: Ja dels så kan man ju prata med varandra, man ser varandra, man 

behöver inte vara formellt i uttryck som när man skicka mail till varandra, man 

kan skratta, skoja, det underlättar mer än när man skickar mail. 

Även om den virtuella kommunikationen ansågs vara mest lämpad via 

videokonferens, där vissa icke-verbala signaler kunde avläsas, så upplevdes kommunikationen 

trots allt vara begränsad i jämförelse med fysiska möten: 
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IP 2: Det om man säger att man har ett videomöte eller så här, det känns inte 

naturligt. Du kan inte föra ett samtal, det blir en monolog tills någon avbryter 

och får köra sitt. Det är som när, det blir aldrig naturligt, man får aldrig fram 

allting. 

Den virtuella kommunikationen upplevdes också begränsa möjligheten till att komma 

närmare varandra i en relationell mening. Bristen på fysisk kontakt gjorde att det upplevdes 

som om att det var långt till sina övriga kollegor i det virtuella teamet. En av deltagarna i 

studien berättade om sin upplevelse av brist på samarbete på grund av brist på fysisk 

interaktion:  

IP 2: Jag tror det beror mycket på att man inte träffas fysiskt så ofta och lär 

känna varandra riktigt utan att man sitter i ett videorum och pratar över video.              

Fysisk interaktion. För att utöka möjligheten till samarbete och erfarenhetsutbyte 

upplevde stora delar av teamet att det krävdes fler fysiska möten för att kunna skapa band 

mellan varandra. Bristerna som upplevdes i den virtuella kommunikationen ansågs bidra till 

att personerna inom det virtuella teamet inte kunde skapa ett gott samarbete på grund av en 

upplevd distans mellan varandra.  En större del av de intervjuade såg fördelar med att mötas 

fysiskt och föredrog en fysisk mötesform framför en virtuell: 

IP 5: Jag skulle ju föredra fysiskt före virtuellt om det är så att man kan föra 

fram sin talan sina frågor eller svar bättre. Det får man genom fysiska möten.  

Precis innan undersökningstillfället hade mötestillfällena ökats och ytterligare insatser 

hade gjorts för att skapa fler möjligheter till kommunikation mellan individerna i teamet. 

Insatserna hade enligt intervjuperson 6 bidragit till en ökad känsla av samarbete och påvisade 

samtidigt att kritiken mot få mötestillfällen var enhetlig från det virtuella teamet:  
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IP 6: Jag kan väl säga att jag har ändrat ståndpunkt det senaste på grund av fler 

tätare möten. Det har gjort att det har blivit bättre. För kritiken tidigare har 

varit att vi träffas för sällan, både fysiskt och virtuellt. Och det har nu blivit 

bättre. 

En av intervjupersonerna lyfte också vikten av att den vardagliga sociala 

kommunikationen, som enligt intervjupersonerna uteblev via virtuell kommunikation, för att 

kunna skapa en starkare kontakt och relation med sina kollegor vilket kan leda till ett ökat 

samarbete.  

IP 6: Ja om man ska få något samarbete måste det till kontinuerliga träffar. 

Framförallt fysiska träffarna och inte igenom video för det är där man sätter 

sig ner och pratar och framförallt är det utanför mötestiden som man lär känna 

de andra personerna. Då är det viktiga vad man pratar om utanför och på 

kvällen, om det är så att mötet sker över två dagar, som är det viktiga 

egentligen. 

En av intervjupersonerna påpekade också vikten av att den vardagliga sociala 

kommunikationen, som enligt intervjupersonerna uteblev via virtuell kommunikation, för att 

kunna skapa en starkare kontakt och relation med sina kollegor vilket kan leda till ett ökat 

samarbete.  

IP 6: Ja om man ska få något samarbete måste det till kontinuerliga träffar. 

Framförallt fysiska träffarna och inte igenom video för det är där man sätter 

sig ner och pratar och framförallt är det utanför mötestiden som man lär känna 

de andra personerna. Då är det viktiga vad man pratar om utanför och på 

kvällen, om det är så att mötet sker över två dagar, som är det viktiga 

egentligen. 
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Undergruppering. Den allmänna upplevelsen var att det virtuella teamet var 

uppdelade mellan den grupp individer som var placerad på samma ort och det övriga teamet. 

Uppdelningen gjorde att samarbetet skedde mellan individerna som var placerade på samma 

ort snarare än med kollegorna på annan ort. På grund av arbetets natur ansåg en större del av 

intervjupersonerna att samarbetet enbart kunde ske på det egna kontoret men att resultat och 

mål var gemensamt för det virtuella teamet.  

IP 7: Man ser att majoriteten prioriterar sitt egna kontor och man ser inte det 

som en enhet utan egna småkontor. 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att det virtuella teamet hade grupper i 

gruppen vilket gjorde att arbetsfokus i mångt och mycket hamnade på att försöka ordna goda 

resultat på den egna orten och att därigenom bidra till hela teamets resultat. Det virtuella 

teamet upplevdes ha gemensamma mål vad gäller resultat och balans men individerna 

upplevde att samarbetet skedde inom sin subgrupp och inte inom det virtuella teamet. En 

intervjuperson beskrev sin upplevelse av att samarbetet inte skedde mellan kollegorna i det 

virtuella teamet utan med den egna subgruppen.  

IP 5: Ja vi pratar ganska mycket om samarbete, jag har sagt det tidigare och 

säger det igen, det känns som att samarbete stannar vid bara prat. Det är ju 

ändå gruppen och ansvaret på vid orten, man har i första hand att samarbeta 

med. 

Struktur. I analysen av intervjuerna framkom det att intervjupersonerna ansåg att ett 

mer lika arbetssätt skulle ha underlättat samarbetet mellan varandra. För att utveckla 

ytterligare samarbete och motivera till mer kommunikation upplevde många intervjupersoner 

att det krävdes ytterligare struktur. Med struktur menar intervjupersonerna att det krävs fler 
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möten som behandlar rutiner och därigenom skapar en större insyn i hur andra 

undergrupperingar arbetar:  

IP 7: Det är svårt att hålla en gemensam rutin eftersom alla tolkar det olika på 

olika kontor.  

Det framkom i analysen att i och med bristen på struktur för hur kommunikation 

skulle se ut inom det virtuella teamet så blev det mer behändigt för de personer som har 

samma platsbundenhet att vända sig till varandra istället för att kontakta andra individer i det 

virtuella teamet. 

Gruppsammanhållning  

Utvecklandet av gruppsammanhållningen baserades till dels utefter vilket utbyte de 

anställda hade med varandra. Ett större utbyte upplevdes ske med de samplacerade 

medarbetarna i jämförelse med de på distans. Beroende på om intervjupersonerna upplevde 

detta utbyte utvecklade de i sin tur en lojalitet vilket stärkte gruppsammanhållningen med de 

samplacerade teammedlemmarna. Återigen förstärktes känslan av den egna gruppen och 

utvecklingen av undergrupperingar inom teamet. Lojalitet var ett återkommande tema för 

större andelen av deltagarna. Intervjupersonernas upplevelse av lojalitet gällde gentemot 

arbetsgivaren samt till deras kollegor med samma platsbundenhet snarare än det virtuella 

teamet. En av intervjupersonerna formulerar sig på följande vis: 

IP 3: Ja, att man tillhör kontoret. För när jag jobbar i * så är det ju där som jag 

känner min tillhörighet och jag springer dit så ofta jag kan och frågar om jag 

kan hjälpa till och tar deras grejer och jag sitter ju alltid vid deras bord. 

En deltagare beskrev anledningen till varför gruppsammanhållningen var starkare med 

de samplacerade teammedlemmarna som: 



21 

 

IP 1: För att vi är på samma plats och vi arbetar tillsammans här. 

En annan deltagare upplevde en god gruppanda inom det virtuella teamet men ingen 

egentlig gruppsammanhållning och lojalitet mot det virtuella teamet när det väl kom till att 

diskutera arbete. Personen upplevde snarare att medarbetarna blev polariserade, deltagaren 

beskrev det på följande vis: 

IP 7: Jag upplever att den är helt ok så länge vi inte diskuterar jobb, så har vi 

ganska roligt. Men så fort det kommer ner på hur man ska göra och så vidare 

så blir det mitt och ditt på kontoren. Så det är väldigt kluvet, det är roligt vissa 

stunder men sen när man ska diskutera rutiner och så där, så är det alltid så att 

det bara är vissa saker som bara fungerar där och inte kommer att fungera hos 

oss.  

Subgrupp. Majoriteten av de intervjuade ansåg att det virtuella teamet borde 

avskaffas och upplevde ingen direkt funktion av arbetssättet utan ansåg istället att teamen 

borde ha etablerats på orten för att öka gruppsammanhållningen. En av deltagarna 

konstaterade att:  

IP 5: Jag har hela tiden sagt att det här med att vara i teamet i närområden, 

tillexempel här i *, varför skulle man inte tillhöra teamet här i * och 

verkställigheten? Och likadant på andra orter också. Jag ser bara positivt till att 

om man skulle komma bort ifrån det här spridda teamet tycker jag. 

 En annan deltagare upplevde att de ortplacerade grupperna redan arbetade för sig och 

inte hade något intresse eller användning av de andra teammedlemmarnas arbete:  
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IP 6: Vi jobbar ju så att varje subgrupp arbetar för sig. Man förlitar sig inte på 

någon annan subgrupp egentligen utan ifall vi jobbar på ett bra sätt så är det 

ok. Vad de gör på andra platser bryr jag mig egentligen inte om. 

Den upplevda gruppsammanhållningen gick således att identifiera hos dem med 

samma platsbundenhet eller mellan kontor med färre medarbetare och med mindre avstånd 

mellan sig. Distansen försvårade processen att lära känna varandra vilket var en angiven 

faktor för att gruppsammanhållningen skulle kunnat etableras. 

 

Förtroende  

Form av förtroende. Samtliga intervjupersoner upplevde olika nivåer av förtroende 

och att förtroendet primärt utvecklades utefter medarbetarnas personlighet. Dock var en 

gemensam upplevelse för deltagarna att det var svårare att utveckla ett förtroende för de på 

distans där en intervjuperson besvarade frågan vad denne tror skillnaden i förtroendet berodde 

på: 

IP 2: Det, jag tror att, det är en känsla man får av att prata med dem. Men det 

är ju som sagt vi lär ju inte känna varandra för vi träffas ju inte. På det viset, en 

del människor hinner jag ju inte träffa från att dem blir anställda tills dem 

flyttar, och då känner man ju inte varandra. 

 Många upplevde en känsla av att utveckla ett ytligt förtroende för varandra då den 

enda bekräftelsen av varandras arbete kunde konfirmeras genom rapporter och statistik. En 

deltagare angav vid frågan om denne upplevde att det var svårare att utveckla ett förtroende 

för medarbetare på distans:  
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IP 6: Ja det kan jag säga. För de känner jag inte på samma sätt och inte kan 

avgöra vad de i verkligheten kan utveckla. För vad pappret säger och vad 

någon annan säger är inte alltid sanningen. 

Det ytliga förtroende har fått vissa av deltagarna att uppleva felaktiga bilder av 

varandra utefter den information de nås av som berör deras medarbetare där en deltagare utger 

att denne även kunnat bli misstänksam gentemot distanserade medarbetare:  

IP 2: Ja det tror jag väl kanske, för när man inte känner varandra eller lär 

känna varandra så väl som när man är inpå varandra och samma kontor, så tror 

jag att man misstänker saker som man inte har några belägg för. 

 

Kollegialt stöd  

Under intervjuerna framkom det att vissa av deltagarna upplevde ett ensamt och 

självständigt arbete snarare än teamarbete. Det gick att urskilja en varians i vart deltagarna 

hämtade sitt stöd, beroende på hur många medarbetare de haft med samma platsbundenhet.  

Gemensamt för alla var dock att helst få tala med någon fysiskt. En deltagare beskrev det 

som:  

IP 3: Det är lättare att ta det vid fikat, än att ringa upp någon, någon annan på 

något annat kontor, dels så handlar det ju om att den man har högst förtroende 

kanske inte är inne, kanske inte jobbar den dan, eller man vet att dem har 

mycket att göra annars, och att då hålla på att ringa för att det har hänt 

någonting känns, ah nä då kan man lika gärna ta det vid fikabordet. Oftast har 

man, jag personligen har väl inget större behov av att ta upp det med en annan 

kollega på det sättet, då kan jag lika gärna ta det med dem som jag litar på här 

på kontoret. 
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Behovet och upplevelsen av ett starkare stöd av fysiskt närvarande beskrevs av en 

intervjuperson som angav sig vara ensam i sin placering i det virtuella teamet:  

IP 4: Eftersom att jag är ensam blir det ju dem andra när vi fikar som man 

vänder sig till eller berättar att någonting har hänt. 

Diskussion 

I diskussionen kommer resultaten från studien kopplas samman med den tidigare 

gjorda forskningen som är presenterad i den teoretiska bakgrunden.  

Sett till tidigare forskning gjord av Martins et al. (2004) samt Driskell et al. (2003) 

anses kommunikationen, eller brister i den, påverka samarbete och gruppsammanhållning 

negativt i virtuella team. Intervjupersonerna i denna studie upplevde i enlighet med tidigare 

forskning att bristen av fysisk kommunikation påverkade hur de ser på sina kollegor vad 

gäller förtroende, vilken grad av samarbete som var möjlig samt den upplevda 

gruppsammanhållningen. I resultatet framgick att den virtuella kommunikationen inte 

upplevdes som tillräckligt kvalitativt god i jämförelse med fysisk interaktion. Detta påverkade 

hur samarbetet utvecklade sig i det virtuella teamet. Resultatet av den bristande 

kommunikativa tekniken bidrog till att stora delar av de intervjuade hade som vana att vända 

sig till personer i sin fysiska närhet. Detta istället för att använda virtuella 

kommunikationsmedel för att få stöd, samarbete eller utbyta erfarenheter med kollegorna på 

distans. Enligt Martins et al. (2004) beror bristerna i kommunikationen på de uteblivna icke-

verbala signalerna vilket påverkar medlemmarnas möjligheter att tolka varandra. Även 

trögheten i den virtuella kommunikationen påverkar valet i vem som individen väljer att 

kommunicera med. Intervjupersonerna påvisade just detta och det bekräftar tidigare forskning 

vad gäller det upplevda hindret i att kommunicera virtuellt samt samarbete därigenom. För att 

utveckla ett mer frekvent samarbete och utbyte av erfarenheter ansåg en majoritet av 
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intervjupersonerna att fler fysiska möten är av godo för att utveckla en mer relationell kontakt 

mellan kollegorna då det skapar en lättare kontaktväg. Yakovleva et al. (2010) redovisar att 

ett förtroende, vilket en djupare relation bygger på, är svårare att skapa när individerna inte 

har fått träffa varandra fysiskt. Även Crisp och Jarvanpaa (2013) vill hänvisa till en avsaknad 

av en social kontext vilket gör att medlemmarna i det virtuella teamet inte känner en närhet 

till varandra. Bjørn och Ngwenyama (2009) har dessutom gett ytterligare vatten på kvarnen 

vad gäller resultatet av brist på fysiska möten i virtuella team då de bevisar att fysiska möten, 

framförallt i en inledningsfas, är av högsta vikt för att utveckla en social kontext som i sin tur 

ger en grogrund för djupare relationer. Just den sociala kontexten var något som eftersöktes av 

det virtuella teamet. Intervjupersonerna ansåg att möten som hade inslag av kommunikation 

som inte var arbetsrelaterad bidrog till en ökad känsla av relationell närhet till sina kollegor 

som arbetar på andra orter. Ytterligare en effekt som kan hänvisas till trögheten i den virtuella 

kommunikationen är den tydliga utkristalliseringen vad gällde undergrupperingar i teamet. I 

och med att det på orterna som ingick i teamet fanns samplacerade medlemmar tenderade de 

att bilda en egen grupp i gruppen. Samarbete och gruppsammanhållning riktades därför enligt 

intervjupersonerna mot sin egen subgrupp och inte mot det virtuella teamet i helhet. Varför 

samarbetet och gruppsammanhållningen var mer påtagligt i den egna subgruppen beskrevs 

genom den mer vardagliga kommunikationen, de mer frekventa mötena mellan varandra och 

de djupare relationerna mellan varandra i subgruppen. Moser och Axtell (2013) visar i sin 

studie att den bristande kännedomen om sina kollegor runt om i det virtuella teamet utgör 

kärnan av varför fenomenet uppstår. Staples & Webster (2007) påvisar också att förtroendet 

skapas lättare mellan medlemmarna som är placerade på samma plats än mellan medlemmar 

som är placerade på olika orter. Bristen på förtroende leder till att relationer och förtroende 

inte når en djupare nivå, utan som intervjupersonerna beskrev, landade vid ytliga relationer 

och ett ytligt förtroende. Trots att arbete i det virtuella teamet enligt intervjupersonerna 
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beskrevs som flexibelt och självständigt, och ansåg att detta var en fördel med det virtuella 

arbetet, fanns det få tecken på att samarbete skedde naturligt mellan undergrupperingarna. Det 

virtuella teamet upplevdes som ett heterogent team, när det väl är samlat, men i vardagen 

upplevdes undergrupperingarna inte samarbeta mellan varandra och inte dra nytta av det 

större virtuella teamet. Moser & Axtell (2013) förklarar detta genom att interaktionen mellan 

de samplacerade är så pass mycket högre och att det därför skapas lokala normer. Magnus 

(2011) beskriver hur normerna i förlängningen leda till att subgruppen känner en samhörighet 

mellan varandra och inte till det virtuella teamet.  

Sett till gruppsammanhållning upplevdes ingen stark känsla av gruppsammanhållning 

i det virtuella teamet utan i stor grad riktades den sammanhållning som fanns mot sin egen 

subgrupp. I och med att stora delar av de intervjuade ansåg att det inte fanns någon nytta med 

teamet så försvann möjligheten till att skapa en god gruppsammanhållning trots att 

gruppandan i gruppen, när de väl träffades, ansågs vara god. I och med de få fysiska mötena i 

helgrupp så blev det svårt att skapa en känsla av gruppsammanhållning då stora delar av 

kommunikationen skedde via teknologiska medel. Avsaknaden av gruppsammanhållning har 

enligt Geister et al. (2006) sin grund i de signalförluster som blir via virtuell kommunikation. 

Även Martins et al. (2004) påvisar i sin studie att kommunikationssvårigheterna skapar större 

risker för att felbedömningar och avläsningsfel vad gäller kroppsspråket, något som Jarvenpaa 

och Leidner (1999) påstår påverkar gruppsammanhållning negativt. Genom att gruppen inte 

fick möjlighet till att mötas fysisk och därigenom öka möjligheterna till kommunikation, som 

inte endast är arbetsrelaterad, fanns det få möjligheter till att utöka den sociala kontexten. 

Enligt Jarvenpaa och Leidner (1999) skapar det förutsättningar för en god 

gruppsammanhållning och ett bättre samarbete. Sett till resultatet hade intervjupersonerna en 

upplevelse som korrelerar med den tidigare forskningen vad gäller signalförluster, svårigheter 

med att skapa gruppsammanhållning i virtuella team och framförallt närvaron av 
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undergrupperingar. För att utöka den upplevda närheten mellan medlemmarna har Gajendran 

och Harrison (2007) påvisat nyttan av en avsatt social kommunikation mellan medlemmarna 

och precis i enlighet med Magnus (2011) är förutsättningarna för skapandet av 

undergrupperingar större i virtuella team än i traditionella. Enligt intervjupersonerna hade 

undergrupperingarna utvecklat egna målsättningar vilket gjorde att subgruppen förstärker sin 

egen sammanhållning snarare än att försöka samarbeta med andra delar av det virtuella 

teamet. Det är en tidigare känd tendens som Magnus (2011) påvisat i sin studie där 

subgruppen utvecklar egna normer och skapar egna gemensamma mål och inte arbetar mot 

det samlade virtuella teamets målsättningar. 

Förtroende inom det virtuella teamet varierade men intervjupersonerna angav att 

förtroende utvecklades utefter kollegornas personlighet. Intervjupersonerna upplevde dock det 

svårare att utveckla ett djupt förtroende för medarbetarna på distans. Intervjupersonerna ansåg 

att dem inte lärde känna varandra och möttes tillräckligt ofta. De ansåg att vid de få tillfällen 

hela teamet möttes var det interaktionen utanför mötena som var det viktiga. Crisp och 

Jarvenpaa (2013) påvisar i sin studie att bristen av den mellanmänskliga interaktionen 

resulterar i ett ytligt förtroende. Trots att intervjupersonerna ansåg att förtroendet baserades på 

personlighet hos medarbetare snarare än distansen borde distanseringen ha effekt. Detta då 

intervjupersonerna ansåg det viktigt att lära känna sina kollegor för att avgöra personligheten 

men då möjligheten inte gavs på grund av distanseringen hade det en inverkan på förtroende 

för kollegorna i ett virtuellt team. Kirkman et al. (2006) tar också upp i sin studie att team 

med lågt förtroende samarbetar mindre, vilket stämmer överens med intervjupersonernas 

upplevelse i det undersökta teamet. Enligt Yakovleva et al. (2010) utvecklas förtroende av 

tidigare gemensamma erfarenheter och ömsesidigt beroende men då intervjupersonerna inte 

upplevde sig ha någon användning av kollegorna på distans upplevde de heller inget större 

behov av att utveckla ett djupare förtroende. 
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Intervjupersonerna angav att statistisk information och vad andra kollegor 

informerade om andras arbete inte var tillräckligt pålitliga källor för att utveckla förtroende 

för någon dem inte kände. Dock upplevde de det lättare att skapa uppfattningar om 

teammedlemmar på distans som de egentligen inte haft några belägg för. 

 Distansen mellan teammedlemmarna upplevdes påverka kommunikationen mellan 

varandra och att det därför blev situationer där stöd, förtroende och samarbete upplevdes 

trögare, mer långdragna och svårare i jämförelse med traditionellt team. Resultatet i studien 

bekräftade de effekter som Henttonen och Blomqvist (2005) beskriver där anonymiteten 

mellan teamets olika delar skapar ett hinder för stöd mellan kollegor i teamet. Sett till bristen 

av upplevt stöd från det virtuella teamet på grund av den virtuella kommunikationen kan få 

konsekvenser då tecken som påvisar stress, nedstämdhet eller en upplevd oro är svåra att 

kommunicera virtuellt (Bjørn & Ngwenyama, 2009). För att minska distansen krävs det att 

teamet utökar fysiska möten för att möjliggöra att distansen kan minskas samt 

sammanhållningen öka och därigenom skapas en grogrund för ett djupare förtroende mellan 

kollegorna i gruppen vilket leder till en relationell närhet med varandra (Brahm & Kunze, 

2012).  

Studiens begränsningar 

I studien har en kvalitativ metod använts där semi-strukturerade intervjuer, som sedan 

transkriberats, skulle ge data till den valda analysmetoden för att sedan bidra till att ett resultat 

utvinns i form av de mest förekommande temana. I studien har en innehållsanalys använts 

metod för att ge möjlighet till att återge de upplevelser som är beskrivna av 

intervjupersonerna.  

Datainsamlingen vid användning av kvalitativa metoder tenderar att påverkas av den 

mänskliga faktorn på ett annat sätt i jämförelse med kvalitativa metoder där ”hård” fakta kan 

utvinnas. Vad gäller denna studie kan inte resultatet som utvinns generaliseras. De slutsatser 
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som är dragna kan inte återskapas eller gälla som en allmän sanning om virtuella team. 

Datainsamling och analysering av upplevelser kan påverkas genom hanteringen av materialet 

samt insamlandet. Då intervjuerna spelades in kan det ha hindrat intervjupersonerna till total 

öppenhet trots information och skrivelse av konfidentialitetskrav. Vilket gör det svårt att 

säkerställa tillförlitligheten i undersökningen då författarna kan kontaminera resultatet genom 

de förutfattade meningar vi bär med oss.  

I intervjuerna, fanns det, trots pilottestning, en känsla av att intervjuerna blev mer 

djupgående för varje intervju. I och med författarnas bristande erfarenhet vad gäller 

intervjusituationer och då framförallt med denna intervjuguide, bildades det rutiner och 

genom att utveckla intervjuerna för varje gång utmynnade det i mer uttömmande intervjuer ju 

fler intervjuer som gjordes. Vissa intervjuer genomfördes via videkonferens vilket försvårade 

processen av uppföljningsfrågor på grund av störningar i kommunikationen. I studien 

presenteras enbart erfarenheter av de upplevelser som personerna delger men givetvis finns 

det andra faktorer som påverkar upplevelsen i att vara den del av ett virtuellt team. Under 

intervjuerna framkom det att den organisatoriska kontexten, ledarskap och 

arbetsbeskrivningen i sig har en inverkan på hur det upplevs att arbeta inom det specifika 

virtuella teamet. Dock ska det sägas att metoden i sig, den kvalitativa, har gett ett djupare 

resultat och beskrivit något som är svårt att mäta kvantitativt. 

Framtida forskning  

Tidigare forskning har primärt fokuserat på ledarskap och hur detta kan effektivisera 

arbetet inom virtuella team. Stor del av tidigare studier har även fokuserat på globala virtuella 

team och kulturella aspekters inverkan på gruppdynamiken. Till följd av denna studies resultat 

indikerar det att det ännu finns en lucka inom forskningen gällande individers upplevelse av 

att arbeta inom virtuella team. Därmed finns även intresse att genomföra en kvantitativ och 

mer generaliserbar studie. Vidare saknas även forskning kring hur arbetet organiseras inom 
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nationellt täckande områden inom svensk arbetsmarknad, då det förmodligen skiljer sig 

gentemot etablerade team i andra länder. Då den psykosociala arbetsmiljön blir alltmer aktuell 

i det svenska arbetssamhället anser författarna att det är av stor vikt att undersöka huruvida 

virtuella team påverkar denna aspekt inom arbetsmiljön. Denna aspekt är av intresse att 

studera vidare då ett konstaterat upplevt bristande kollegialt stöd bör undersökas vidare, för 

att se huruvida det korrelerar med arbetsrelaterad stress. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för Examensarbete VT 2016. 

En intervjuguide för att undersöka den personliga upplevelsen av samarbete, 

gruppsammanhållning, förtroende och kollegialt stöd inom virtuella team. 

Presentation 

- Kort presentation om vilka vi är och vad studien syftar till, samt en presentation av 

dem fyra olika temana.  

Inledande 

- Hur länge har du arbetet inom det virtuella teamet? 

- Har du några tidigare erfarenheter av att arbeta i ett traditionellt team? 

- Hur många är ni i ert team? Hur stor andel av er har samma platsbundenhet? 

- Vilken kommunikativ teknologi använder du dig mest av?  

- Hur ofta möter du ditt virtuella team ansikte mot ansikte? 

- Hur upplever du att arbeta inom ett virtuellt team? För- och nackdelar 

Tema 1 Samarbete 

- Hur upplever du samarbetet inom teamet? 

- Anser du att samarbete är viktigt för teamets funktion?  

- Vad är det som gör samarbetet bra/dåligt?   

- Upplever du någon skillnad av att samarbeta i ett virtuellt team i jämförselse med ett 

traditionellt team?  

- Vilket kommunikativt teknologiskt medel anser du underlättar samarbetet/Vilket 

teknologiskt medel anser du försvårar samarbetet? Vad är det som får dig att känna så? 

- Upplever du någon skillnad i hur samarbete utvecklas i virtuella team jämfört med 

traditionellt team? Om Ja, hur?  

- Hur upplever du förståelsen för andra när du kommunicerar med personer utanför din 

ort? Berätta mer om hur arbetet fungerar, är det några skillnader? Vad beror dem på? 

- Anser du att ni inom gruppen har utvecklat en gemensam struktur för hur ni arbetar 

tillsammans? Har ni utformat några gemensamma regler kring hur ni arbetar med 

varandra? 

- Anser du att du har god kännedom om dina arbetskollegors arbete? Anser du att det är 

av betydelse? 

- Kan samarbetet förbättras? Om Ja/Nej Hur? 
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Tema 2 Gruppsammanhållning 

- Vad anser du att en god gruppsammanhållning innebär?  

- Anser du att gruppsammanhållning är viktigt för teamets funktion? 

- Hur upplever du gruppsammanhållningen i teamet? Om positiv/negativ vad tror du det 

beror på? 

- Upplever du någon skillnad i gruppsammanhållning med de som har samma 

platsbundenhet som du i jämförelse med de som är placerade på annan ort? Vad tror 

du det beror på?  

- Kan gruppsammanhållningen förbättras? Om Ja/nej hur? 

Tema 3 Förtroende 

- Vad betyder att ha förtroende för någon för dig? 

- Upplever du att du har förtroende för dina kollegor? 

- Vad upplever du förtroendet har för betydelse för teamets funktion? 

- Upplever du att förtroendet är av betydelse för teamet produktivitet? Om Ja -Hur, Om 

nej varför inte? 

- Har du bättre förtroende för någon/några kollegor? Om Ja/Nej varför? 

- Upplever du någon skillnad på ditt förtroende för de med samma platsbundenhet och 

de som är placerade på annan ort? 

- Kan förtroendet för dina kollegor förbättras? Om Ja/Nej hur? 

Tema 4 Kollegialt stöd 

- Upplever du att du får arbeta mer självständigt i jämförelse med ett traditionellt team? 

Om ja beskriv hur 

- Anser du att det är viktigt att få stöd av sina kollegor i arbetet? Om JA/Nej varför? 

- Hur upplever du stödet av dina kollegor? 

- Vem vänder du dig till först för att få stöd/hjälp i arbetet? Varför vänder du dig till 

denna person?  

- Vem vänder du dig till först; en person med samma platsbundenhet eller någon på 

distans? Varför vänder du dig helst till denna person? 

- Har du hamnat i en situation där två kollegor bett om hjälp samtidigt där en varit på 

distans och den andra i samma lokal? Hur hanterade du det?  

 

Avslutande 

Har du någonting att tillägga? 

Vi kommer att transkribera din intervju och sedan sända den till dig för att du ska 

godkänna materialet.  
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Bilaga 2 

Tabell 1. 

Tema  Undertema Citerade 

intervjupersoner  

Antal          

citat 

   Ej citerade 

intervjupersoner 
      

Samarbete                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppsammanhållning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur 

 

 

 

 

Kommunikation 

 

 

 

 

 

 

Fysisk interaktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undergrupperingar 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Lojalitet     

 

 

 

 

 

Undergrupperingar             

 

 

Samtliga 

intervjupersoners citat 

används i resultatet 

 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 5                           

Intervjuperson 7 

 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

intervjuperson 5 

Intervjuperson 6 

Intervjuperson 7 

 

 

 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 5 

Intervjuperson 6 

Intervjuperson 7 

 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 5 

Intervjuperson 6 

Intervjuperson 7 

 

 

Intervjuperson 

1,2,3,5,6,7 

 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

Intervjuperson 6 

Intervjuperson 7 

 

Intervjuperson 2           

Intervjuperson 3 

 

 

 

 

3 

4 

3 

 

1 

3 

2 

2 

1 

4 

  

 

 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

Intervjuperson 6 

 

Intervjuperson 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuperson 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuperson 4 

 

 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 5 

 

 

 

 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 4 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtroende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollegialt stöd  

 

 

 

 

 

 

 

Förtroendeform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relationer 

 

 

 

 

 

                    

Intervjuperson 5 

Intervjuperson 6 

Intervjuperson 7 

 

Samtliga 

intervjupersoners citat 

används i resultatet 

 

Intervjuperson 1  

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 5 

Intervjuperson 6 

Intervjuperson 7 

 

Samtliga interpersoner 

citat används i 

resultatet 

 

Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2  

Intervjuperson 3 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 5 

Intervjuperson 6 

Intervjuperson 7 

 

2 

3 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

2 

          

 

 

 

 

1 

2 

5 

2 

1 

3 

1 
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Bilaga 3 

Sekretessavtal 

Härmed försäkrar vi, …….. och …….. att samtlig information som delges vid intervjutillfället 

gällande examensarbete för ………………………………. kommer att hanteras konfidentiellt. 

Varken identitet eller svar kommer kunna härledas till respondenten eller organisationen, inte 

heller kommer den framkomna informationen användas i någon annat syfte än till den ovan 

nämnda studien. Vi två är de enda som kommer att ta del av det inspelade materialet och vi 

kommer att transkribera detta utan att äventyra respondenternas säkerhet.  

Ert deltagande är frivilligt och ni äger rätten att inte besvara frågor eller att avbryta intervjun 

när som helst om så önskas utan några påföljder. Den information som framkommit upp till 

den tidpunkt i intervjun kommer då att raderas.  

Datum och ort    Datum och ort 

___________________   ________________________ 

Underskrift    Underskrift 

 

___________________   _______________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

__________________   _______________________ 
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Bilaga 4 

Samtyckesformulär 

Syftet md den här studien är att undersöka ……………………………… 

………………………. Som ett första steg i studien sker en inspelad intervju med varje 

deltagare vilken, sedan transkriberas och analyseras för att nå fram till ett resultat och en 

slutsats.  

Efter att transkriberingen är genomförd sker en återkoppling till intervjudeltagaren för att 

bekräfta och säkerställa att insamlad data uppfattats rätt. Detta gör för att den intervjuade 

ska kunna ges möjlighet att klargöra eventuella missförstånd. Mail-adress dit 

sammanfattningen kan skickas anges nedan. Vill deltagaren ta del av studiens resultat 

uppges även detta nedan. Inspelningen samt uppgifter som framkommer under intervjun 

kommer behandlas konfidentiellt och underlaget ska enbart användas till studiens ändamål. 

Materialet kommer att förvaras så att obehöriga ej med uppsåt eller av olyckshändelse kan 

ta del av uppgifterna. Intervjudeltagaren har när som helst rätt att avbryta sin medverkan. 

Vid underskrift av detta formulär godkänner deltagaren sin medverkan i studien.  

  

Deltagare 

……………………………………………………………………………… 

Representant för studien 

…………………………………………………………………………….. 

Email 

………………………………………………………………………….. 

      Jag vill ta del av studiens resultat  
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