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”Man is a tool-using animal…Without tools 
he is nothing, with tools he is all.” 

  Thomas Carlyle, Sartor Resartus, 1833-34. 



Sammanfattning 
För att arbetet i ett virtuellt team ska vara framgångsrikt krävs en effektiv 
koordinering av arbetet. Målet med vår studie var att identifiera viktiga faktorer 
vid koordinering av virtuella team.   
  
Undersökningen visar att en kommunikationskanal inte behöver ha en hög grad av 
informationsrikedom eller social närvaro för att den skall upplevas som ett stöd 
vid koordineringen av virtuella team. Väl inarbetade vanor och rutiner samt 
användarnas personlighet avgör vilka kommunikationskanaler som väljs. Studien 
visar även att koordineringen kräver tydlighet med vilken information som ska 
cirkulera samt vilka kommunikationskanaler som ska användas. Vi har även 
funnit att teamkänsla är viktig när det gäller koordinering av virtuella team för att 
det ökar sammanhållningen inom teamet och ger medlemmarna en känsla av 
samhörighet. Vår studie visar även att feedback är viktigt vid koordineringen av 
virtuella team för det ger en kontroll över arbetets framskridande samt en kontroll 
på om kommunikationen inom teamet fungerar. Undersökningen visar också att 
det är viktigt för koordineringen att medlemmarna i teamet har de 
ämneskunskaper som projektet kräver samt kunskap om de 
kommunikationskanaler som används.    
 
Nyckelord: koordinera, virtuella team, kommunikationskanal. 
  
 



Abstract 
For work in a virtual team to be successful an efficient coordination of work is 
needed. The aim of our study was to identify important factors when coordinating 
virtual teams.  
 
The study shows that a communication channel does not need a high degree of 
information richness or social presence to be experienced as support when 
coordinating virtual teams. Well established habits and routines and the 
personality of the users decide which communication channels that are chosen. 
The study also shows that lucidity is important about which information that is 
going to circulate and which communication channels to use. We have also found 
that team feeling is important when it comes to coordinating virtual teams because 
it increases the feeling of solidarity within the team and gives the members a 
community-feeling. Our study also shows that feedback is important when 
coordinating virtual teams because it provides control over the progress of work 
and control of whether the communication within the team is working or not. 
Finally the study also shows that it is important for the coordination that the team 
members have knowledge for the project and knowledge of the communication 
channels that are being used.  
 
Keywords: coordinate, virtual teams, communication channel.                 
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1 Inledning  
Samarbete och tillverkning av nya verktyg för att uppnå ett mål har gått som en 
röd tråd genom människans historia och det har fortsatt även i vår tid. För 
människan har alltid strävat efter att uppfinna redskap till sitt stöd när den egna 
förmågan har visats sig vara otillräcklig (Groth, 1999).  
 
Före industrialismen gjorde sitt intåg under andra halvan av 1800-talet 
samarbetade ofta små närliggande företag genom att tillverka var sin del av en 
större produkt. Med tiden medförde teknik som järnväg och telefon att avståndet 
inte längre hindrade möjligheterna till samarbete mellan människor (Groth, 1999). 
Under 1900-talet skedde en enorm utveckling av industrier och olika synsätt på 
hur en organisation skulle se ut växte fram (Robbins, 2003). Teknikens utveckling 
förde med sig att förändringar i omvärlden skedde i allt snabbare takt vilket 
ställde större krav på organisationernas möjlighet till utveckling.  
 
Globaliseringen som har skett under senare år har medfört att organisationerna 
förändrats från att tidigare ha varit små och lokala till att bli stora och många 
gånger även globala. Idag är det teknik i form av datorer och 
informationsteknologi (IT) som möjliggör förändringen och man behöver inte 
längre ha all kunskap lokalt utan den kan nyttjas oavsett var den finns (Henry och 
Hartzler, 1998). Detta kan skapa ett samarbete och en styrka som gör att även en 
liten organisation kan konkurrera på den alltmer krävande marknaden samtidigt 
som det krävs en bredare kompetens hos den enskilde individen (Helgesen, 1996).  
  
Inom en organisation skapas ofta team för att tillvarata olika kompetenser som 
finns i företaget (Henry och Hartzler, 1998). Samarbete inom teamet kräver god 
koordination mellan medlemmarna för att åstadkomma ett bra resultat. IT gör det 
möjligt att koordinera samarbetet oberoende av geografisk placering vilket 
möjliggör att virtuella team kan skapas. Groth (1999) beskriver ett virtuellt team 
som ett team där medlemmarna arbetar på minst två olika platser och att de 
använder sig av en eller flera elektroniska kanaler för att kommunicera.  
 
För att virtuella team ska kunna samarbeta måste de koordinera sina 
arbetsuppgifter. Enligt Horton och Biolsi (1993) visar tidigare studier att 
koordinering har stor betydelse beträffande effektiviteten i ett virtuellt team. Även 
Melin (2002) framhåller att en effektiv koordinering är en förutsättning för att 
arbetet i ett virtuellt team ska fungera. Duarte och Snyder (2001) menar att det är 
en större utmaning att koordinera arbetet i ett virtuellt team än i ett traditionellt 
team eftersom medlemmarna är åtskilda.  
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1.1 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att identifiera viktiga faktorer vid koordinering av 
virtuella team.   
 
För att få svar på vårt syfte använder vi oss av följande forskningsfrågor: 
 
- Vad anser en teamledare är viktigt vid koordinering av virtuella team? 
- Vilka kommunikationskanaler upplever teamledare som ett stöd vid 

koordinering av virtuella team? 
 

1.2 Avgränsningar 
Vi har fokuserat vår studie på teamledare som leder virtuella team med cirka tio 
medlemmar.  
  

1.3 Disposition 
I första kapitlet finns bakgrunden till vårt arbete samt vårt syfte. I kapitel två 
beskriver vi vårt angreppssätt, vårt val av metoder för undersökningen och 
analysen samt vårt tillvägagångssätt. I det tredje kapitlet återfinns den teori vi har 
ansett vara relevant för vår studie. De teorier vi använt oss av behandlar teknik 
och koordinering i virtuella team. Därefter presenterar vi i kapitel fyra resultatet 
från den empiriska undersökningen vi utfört. Kapitel fem innehåller vår analys av 
det empiriska materialet och den teori vi valt samt en diskussion kring det. Till 
sist finns i kapitel sex de slutsatser vi kom fram till samt förslag på fortsatt 
forskning. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskriver vi vårt vetenskapliga angreppssätt och den vetenskapliga 
metod vi använt oss av. Vi förklarar även vårt tillvägagångssätt vid vår 
undersökning. Vi skriver också om vår analysmetod och avslutar med en 
metoddiskussion.  
 

2.1 Positivistiskt eller hermeneutiskt angreppssätt 
Två viktiga vetenskapliga förhållningssätt eller skolbildningar är positivismen och 
hermeneutiken, vilka delar vetenskapssamhället i olika grupper. Positivismen har 
sina rötter i empirisk/naturvetenskaplig tradition medan hermeneutiken är en 
vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel och Davidson, 2003). 
 
En positivist avser att studera och observera mätbara företeelser i den fysiskt 
materiella verkligheten, men betonar objektiviteten i forskarrollen och menar att 
forskare skall kunna bytas ut och resultatet av undersökningen skall ändå bli det 
samma (Patel och Davidson, 2003). 
 
En hermeneutisk forskare menar att man kan förstå andra människor genom att 
tolka deras handlingar och även intentioner och avsikter som kommer i uttryck i 
det skrivna språket. Den förståelse, de tankar, intryck och känslor och den 
kunskap som forskaren har är en tillgång för att tolka och förstå 
forskningsobjektet. Forskaren försöker se helheten i problemet genom att växla 
mellan helhet och del, subjekt och objekt (Patel och Davidson, 2003).  
 
Vi har använt oss av ett hermeneutiskt angreppssätt eftersom vi har tolkat det vi 
undersöker genom uttrycken i det talade och skrivna språket. Detta 
förhållningssätt passar oss bra utifrån de personer vi är och den akademiska 
utbildning vi har. Vi är medvetna om att den förförståelse, kunskap och erfarenhet 
vi hade med oss medförde att vår tolkning påverkade resultatet av 
undersökningen.  
 

2.2 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
De två vanligaste vetenskapliga metoderna är kvantitativ och kvalitativ metod. 
Kvantitativ metod används när man vill ha en bredd i sin kunskap och när 
forskaren vill ha svar från många respondenter för att kunna bearbeta och 
omvandla svaren till statistik (Holme och Solvang, 1997; Patel och Davidson, 
2003). När kvantitativ data samlas in innebär det att det görs mätningar för att 
tilldela numeriska värden och att forskningsresultaten ska vara så generella som 
möjligt. I kvantitativa analyser har frågorna enligt Patel och Davidson (2003) en 
hög grad av standardisering för att möjliggöra jämförelser och generaliseringar.  
 
En kvalitativ metod har enligt Holme och Solvang (1997) sin styrka i att den visar 
en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för kontexten. Vid en kvalitativ 
ansats vill forskaren få en djupare kunskap om det område som undersöks, oftast 
genom intervjuer med respondenter (Holme och Solvang, 1997; Patel och 
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Davidson, 2003). I kvalitativa intervjuer har intervjuaren oftast frågor med en låg 
grad av standardisering och strukturering vilket medför att det ger utrymme för 
den som blir intervjuad att svara med egna ord. Oftast arbetar man med ett 
textmaterial som är avskrifter från inspelade intervjuer eller filmer vilket ger ett 
omfattande textmaterial att arbeta med. Detta medför enligt Patel och Davidson 
(2003) att kvalitativa undersökningar kräver mycket tid och arbete av forskaren. 
Malterud (1998) skriver att när man använder sig av den kvalitativa metoden är 
det för att få veta mer om mänskliga egenskaper som erfarenhet, upplevelser, 
tankar, förväntningar, motiv och attityder. Hon skriver också att en kvalitativ 
metod inriktar sig på att förstå och att beskriva. Vidare menar Malterud (1998) att 
den kvalitativa ansatsen passar bra vid studier av dynamiska processer som 
samspel, utveckling, rörelse och helhet. Hon säger att man använder sig av både 
beskrivningar och tolkningar i dessa processer. Det går inte att använda det ena 
utan att använda det andra – varje beskrivning är färgad av tolkning och varje 
tolkning bygger på en beskrivning (ibid).  
 
Tabell 2.1 visar det Nyberg (2000) beskriver som skillnaderna mellan kvalitativ 
och kvantitativ metod. Tabellen visar att i den kvalitativa metoden lämpar det sig 
bra med frågor som börjar med hur, vad och varför. Den visar även att de svar 
som respondenten ger kan vara fritt formulerade i ord och satser. Tabellen visar 
också att den kvantitativa metoden avser mätningar som exempelvis vikt, längd 
eller ålder.  
 

Tabell 2.1 Relationer mellan kvalitativa och kvantitativa metoder (Nyberg, 2000. Sid 101) 

 Kvalitativa Kvantitativa 
Frågor Vem, vad, hur, varför, när, var Hur mycket, hur många, 

hur ofta 
Svar ges genom Ord och satser Reella tal 
Exempel på variabel Kön, yrke, civilstånd, hemort, 

utbildning, slag av 
kunskap/färdigheter 

Vikt, längd, ålder, antal, 
årsinkomst, avstånd, 
utbildningsnivå 

Datainsamling med 
hjälp av tex.: 

Temaintervju, fritt formulerade 
svar i frågeformulär, 
deltagande observation 

Strukturerad intervju (fasta 
svar) frågeformulär med 
skattningsskalor, test, 

 
Som vetenskaplig metod har vi valt den kvalitativa metoden eftersom vi vill få en 
djupare förståelse för koordinering av virtuella team. Vi vill att respondenterna 
med egna ord ska berätta om sina erfarenheter och upplevelser om koordinering 
samtidigt som vi vill få en helhetsbild över deras kontext. Eftersom vi använder 
oss av kvalitativ metod kommer vår undersökning att färgas av hur vi tolkar och 
beskriver det insamlade datamaterialet. Vårt val av kvalitativ metod stämmer väl 
överens med det angreppssätt som vi har valt eftersom den hermeneutiske 
forskaren subjektivt och utifrån sin egen förförståelse närmar sig sitt 
forskningsobjekt.   
 

2.3 Fallstudie 
Det finns enligt Patel och Davidson (2003) flera sätt att lägga upp undersökningar 
på och ett av de vanligaste är fallstudie. Vid en fallstudie utgår forskaren från ett 



Metod 
 

 5    

helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. Det är 
vanligt att man i en fallstudie samlar in information av olika karaktär för att ge en 
fylligare bild av det aktuella fallet. Patel och Davidson (2003) menar att ett ”fall” 
kan innebära att forskaren gör en undersökning på en individ, en mindre 
avgränsad grupp, en organisation eller en situation. Detta stämmer överens med 
vår studie eftersom vi har gjort vår undersökning på en avgränsad grupp genom 
att intervjua fyra stycken personer från två olika företag. De frågor vi använde oss 
av vid våra intervjuer gav oss en bredd i svaren som vi önskade för att få en större 
förståelse för individen. Vårt val att använda oss av en fallstudie vid vår 
undersökning stämmer väl överens med det hermeneutiska angreppssättet och den 
kvalitativa metoden eftersom fallstudien har hjälpt oss att tolka och beskriva 
helheten och att få en djupare förståelse för det vi undersökte. 
 

2.4 Vårt tillvägagångssätt 
Våra förberedelser inför arbetet med uppsatsen inleddes med ett antal 
diskussioner om ämnesvalet. Till en början noterade vi ett antal tänkbara uppslag 
med avsikten att starta skrivprocessen och tämligen snart närmade vi oss ett ämne 
som intresserade oss. När väl vårt syfte började ta form påbörjade vi vår 
datainsamling i form av litteraturstudier och intervjuer.   
 

2.4.1 Litteraturstudie 
För att få de kunskaper vi behövde inför skrivandet av uppsatsen gjorde vi en 
litteraturstudie vilken i huvudsak omfattade böcker och artiklar från biblioteket 
vid Luleå tekniska universitet. Artiklarna är hämtade från databaserna Ebsco och 
Emerald som finns tillgängliga via universitetsbibliotekets hemsida. I sökningarna 
använde vi oss av sökorden virtuella organisationer, virtuella team, koordinering 
samt IT-stöd, även den engelska motsvarigheten till dessa ord användes. När vi 
hittat ett antal böcker och artiklar studerade vi även deras referenslistor för att på 
så sätt hitta mer material att läsa. För att hitta en artikel vars titel lät intressant 
angav vi namnet på tidskriften i bibliotekets databas Lucia och kunde då läsa dem 
i sin helhet i pdf-format. Vi har med avsikt läst mycket material för att öka vår 
förståelse för ämnet.  
 

2.4.2 Datainsamlingsmetod 
Det finns enligt Patel och Davidson (2003) olika sätt att samla information för att 
få en frågeställning besvarad, till exempel observationer, intervjuer och enkäter. 
För att samla in det data som krävdes för vår studie valde vi att genomföra ett 
antal kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju ger respondenten möjlighet att 
med egna ord beskriva och förklara sina erfarenheter och kunskaper (Nyberg, 
2000).    
 

2.4.3 Val av respondenter 
Holme och Solvang (1997) menar att urvalet av undersökningsenheter eller fall 
inte sker slumpmässigt eller tillfälligt utan att urvalet görs systematiskt utifrån 
vissa medvetna formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade. 
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De respondenter vi valde skulle uppfylla vissa kriterier för att kunna besvara våra 
frågor på ett tillfredsställande sätt. De krav vi ställde på respondenterna för våra 
intervjuer var att de skulle arbeta som ledare i ett virtuellt team, att de skulle ha 
någon erfarenhet av att koordinera arbetsuppgifter i ett virtuellt team samt att de 
skulle finnas i vårt närområde för att möjliggöra personliga intervjuer. Kvale 
(1997) menar att när man befinner sig i miljön där undersökningen ska utföras får 
man en inblick i de dagliga rutinerna och maktstrukturerna. Han menar att man 
även får en känsla för det den intervjuade pratar om.  För att få den inblicken och 
känslan ville vi genomföra personliga intervjuer.   
 
Efter en diskussion om vilka vi ansåg lämpliga som respondenter kontaktade vi 
sju företag. Vi kontaktade fyra av dem via telefon, två via e-post samt ett företag 
genom ett personligt besök. Fem av dessa företag valdes bort på grund av de inte 
kunde ge personliga intervjuer. Så småningom hade vi bokat fyra intervjuer och 
påbörjade förberedelsen inför dessa.  
 

2.4.4 Intervjuer 
Som förberedelse inför intervjuerna skrev vi en frågeguide (Bilaga A) med ett 
antal frågor till en viss del baserade på vår teori. I samråd med vår handledare 
omarbetade vi frågorna tills de kändes bra och tillade även ett antal 
uppföljningsfrågor. Det är enligt Patel och Davidson (2003) viktigt med 
noggranna förberedelser inför en intervju.  
 
I intervjuerna vi utförde använde vi oss av frågor med en låg grad av strukturering 
och standardisering vilket gav oss möjlighet att ställa frågorna i en annan ordning 
om intervjusituationen krävde det. Både Patel och Davidson (2003) och Kvale 
(1997) skriver att man vid en låg grad av standardisering och strukturering kan 
ändra ordningsföljden på frågorna så att de passar det specifika intervjutillfället. 
Den typen av intervjuer kallas även för semistandardiserade intervjuer (Lundahl 
och Skärvad, 1999).  
 
Vid intervjutillfällena besökte vi respondenterna på respektive arbetsplats. Vi 
började med att presentera oss, förklara vårt arbete samt vårt syfte med 
undersökningen. Vi upplyste även våra respondenter om att de skulle vara 
anonyma i vår uppsats. Därefter frågade vi om tillåtelse att spela in intervjun på 
band och samtliga respondenter gav sitt samtycke till det. Vi frågade om tillåtelse 
eftersom en inspelning av en intervju kräver intervjupersonens tillstånd (Patel och 
Davidson, 2003). Anledningen till att vi ville spela in intervjuerna var att vi i 
efterhand skulle komma ihåg alla svar och inte missa några detaljer. För enligt 
Patel och Tebelius (1987) registreras de exakta svaren endast genom att spela in 
intervjuerna.  
 
Vi turades om med att leda intervjuerna och den som inte ställde frågor gjorde 
anteckningar samt hjälpte till för att ingen fråga skulle glömmas bort eller 
missförstås. Man kan enligt Kvale (1997) och Patel och Davidson (2003) avrunda 
intervjun med att fråga om den intervjuade har något att tillägga för att ge 
personen ett tillfälle att nämna saker som han tänkt på under intervjun. Vår sista 
fråga i frågeguiden var därför ställd så att respondenterna kunde reflektera och 
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tillägga om de ansåg att vi hade förbisett någonting som de tyckte var viktigt att ta 
upp.  
 
Varje intervju tog ungefär 45 minuter att utföra och vi upplevde det som att vi 
hann igenom alla frågor utan stress och vi fick känslan av att även respondenterna 
tyckte att de i lugn och ro kunde besvara frågorna. Efter intervjuerna tackade vi 
respondenterna för att vi fått besöka dem och utföra vår intervju samt frågade om 
det fanns en möjlighet att få återkomma med tilläggsfrågor om ett behov för det 
skulle uppstå. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till detta.  
 
Så snart intervjuerna var utförda påbörjades transkriptionen av dem vilket var ett 
väldigt tidskrävande arbete. Banden med intervjuerna sparades för att det skulle 
finnas en möjlighet att återgå till dem om det skulle uppstå oklarheter senare 
under arbetets gång.  
 
När intervjuerna var transkriberade läste vi igenom dem ett antal gånger och 
diskuterade innehållet för att komma överens om vad vi ansåg vara lämpligt att ta 
med i den första sammanställningen. Vid den första sammanställningen valde vi 
att enbart ta bort de ord som kan sägas höra till talspråket och som gjorde de 
transkriberade intervjuerna besvärliga att läsa. Det krävdes dock ett antal mindre 
omformuleringar redan i detta steg på grund av skillnaden mellan talspråk och 
skriftspråk. Att omforma talspråk till skriftspråk är enligt Kvale (1997) som att 
översätta från ett språk till ett annat för att de har olika retoriska former. När vi 
sedan gjorde sammanställning nummer två av intervjuerna tog vi enbart med det 
som vi ansåg vara tillräckligt kärnfullt för att det eventuellt skulle tas med i 
uppsatsens empiridel.  
 
Efter den andra sammanställningen delade vi upp texten under rubrikerna 
Koordinering i det virtuella teamet och Teknik som stöd vid koordineringen. Vi 
gjorde lämpliga omformuleringar utan att förändra betydelsen av det som sades 
vid intervjuerna. Detta gjordes för att texten i uppsatsens empiridel skulle bli 
lättare att läsa för enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att en text skrivs 
så att den är tillgänglig för läsaren. Efter ett antal omstruktureringar hade vi 
arbetat fram en text till vår empiri som tillsammans med vår teori skulle ligga till 
grund för vår analys. Enligt Kvale (1997) får man genom att strukturera materialet 
i en text en överblick som är en början till en analys. 
 

2.5 Analysmetod 
Efter att ha transkriberat och sammanställt samtliga intervjuer gjorde vi ett urval 
av det material vi ansåg relevant till vår undersökning.  
 
Vi påbörjade analysen genom att läsa varje intervju för sig för att hitta teman och 
därefter ställde vi flera intervjuer mot varandra. Detta var en iterativ process som 
pågick mellan oss genom att diskussion fördes under tiden vi läste igenom 
intervjuerna. När vi bearbetade våra intervjuer använde vi oss av färgpennor för 
att markera varje funnet tema i respektive intervju med en specifik färg. Vi kunde 
hitta samma tema på flera ställen i våra intervjuer. För att få en överskådlig bild 
av våra teman beslöt vi oss för att utgå från en datamatris. Enligt Repstad (1999) 
kan man skapa en datamatris med vertikala kolumner för teman och horisontella 
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rader för aktörer. Datamatrisen hjälpte oss att tydliggöra hur respondenterna 
svarat samt vilken teori som vi kunde koppla samman med svaren. När 
datamatrisen var klar kunde vi läsa den vågrät för varje respondent och lodrät för 
att se över flera respondenter hur de svarat i varje tema. Utifrån denna datamatris 
hade vi en överskådlig bild över olikheter, likheter, samband och mönster.  
 

2.6 Metoddiskussion 
Patel och Davidson (2003) skriver att veta vad man undersöker handlar om 
överensstämmelsen mellan vad man säger ska undersökas och vad som faktiskt 
undersöks. När undersökningar görs om människor rör det oftast inställningar, 
upplevelser, kunskap och liknande abstrakta fenomen (ibid). Genom att använda 
oss av en frågeguide kunde vi kontrollera att vi erhöll svar på samtliga frågor och 
på det sättet kunde vi försäkra oss om undersökningens relevans. 
 
Vi var två stycken vid intervjuerna för att kunna bistå varandra och på så sätt göra 
intervjuerna bättre och få en större informationsmängd. Det är enligt Thomsson 
(2002) en fördel att vara två vid en intervju eftersom man då hjälps åt att tolka det 
som förmedlas under intervjun.   
 
Det är viktigt för trovärdigheten att forskaren kan argumentera för pålitlighet av 
den insamlade informationen (Patel och Tebelius, 1987). Genom att vi spelat in 
intervjuerna och sparat dokumenten med transkriberingar och sammanfattningar 
kan den som vill kontrollera om vi har gjort någon förändring i materialet. 
 
Det är viktigt att klargöra på vilket sätt individernas bidrag kommer att användas 
och om den är anonym (Patel och Davidson, 2003). När vi kontaktade företag var 
vi tydliga med att berätta syftet med vår undersökning så att vi skulle komma i 
kontakt med rätt personer. Vid intervjutillfällena var vi tydliga med att presentera 
oss och berättade återigen om syftet med vår undersökning samt upplyste dem om 
deras anonymitet. Detta anser vi hjälpte våra respondenter att kunna svara 
spontant och ärligt på våra frågor. Vi upplever att den goda kommunikationen vi 
hade med respondenterna vid intervjutillfällena, samt att vi utförde intervjuerna 
på deras respektive arbetsplats, medförde att missuppfattningar lättare kunde 
undvikas.   
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3 Teori 
I detta kapitel har vi sammanställt den teori vi studerat för att fördjupa oss i vårt 
ämne. Vi har valt böcker och artiklar som vi anser har relevans för vår studie. 
Inledningsvis förklarar vi begreppen virtuella team och koordinering och därefter 
skriver vi om koordinering i virtuella team, teknik som stöd vid koordineringen, 
faktorer som påverkar valet av teknik samt om kommunikationskanaler. 
  

3.1 Virtuella Team 
Virtuella team kan beskrivas som en grupp med ett ömsesidigt beroende i sitt 
arbete med ett gemensamt syfte som spänner över tid, rum och gränser genom att 
använda teknik. Det som skiljer virtuella team från traditionella team är att de 
virtuella teamen korsar gränser och att det som gör att virtuella team existerar är 
den teknologi som finns att använda för att kommunicera. Dessa team behöver 
inte alltid vara utspridda geografiskt utan kan även vara utspridda över tiden 
vilket exempelvis kan vara personer som använder samma arbetsplats men vid 
olika tillfällen (Lipnack och Stamps, 2000). Groth (1999) beskriver ett virtuellt 
team som ett team där medlemmarna arbetar på minst två olika platser och att 
teammedlemmarna använder sig av en eller flera elektroniska kanaler för att 
kommunicera. Vår bild av ett virtuellt team överensstämmer med Groths (1999) 
definition.  
 
Virtuella team kan även ha olika grad av virtualitet och med det menas att det 
finns team som enbart kommunicerar via elektronisk kommunikation medan de 
flesta virtuella team vid olika tillfällen har fysiska möten samtidigt som 
traditionella team också använder sig av elektronisk kommunikationsmedia. Så 
istället för att försöka dra en tydlig linje mellan virtuellt och icke-virtuellt kan 
man se det som olika grader av virtualitet (Hertel, Geister och Konradt, 2005).  
 

3.2 Koordinering i virtuella team 
Enligt Nationalencyklopedin (2005) betyder ordet koordinera att samordna. 
Koordinering är en kommunikativ handling som tillsammans med andra 
handlingar syftar till att uppfylla ett mål hos en eller flera personer. IT-system är 
en resurs vid koordinering eftersom de fungerar som minne och stöd för att utföra 
dessa handlingar samtidigt som räckvidden för koordineringen ökar och att 
beroendet av tid och rum minskar. Anledningen till att man koordinerar är för att 
öka sannolikheten att nå samstämda resultat. Ofta grundar sig viljan att nå 
koordinerande resultat på att man bättre kan hushålla med begränsade resurser.  
 
Det finns ett behov att koordinera och samarbeta i alla typer av team men denna 
utmaning är mer komplex i ett virtuellt team. Anledningen är just att teamets 
medlemmar är åtskilda. I ett virtuellt team behöver ofta medlemmarna utföra 
aktiviteter som det traditionellt är ledaren som gör, exempelvis lösa konflikter. 
Den virtuella situationen kräver att teamets medlemmar kan ta initiativet till 
koordinering och samarbete med andra medlemmar i teamet. Traditionella 
organisatoriska strukturer säkerställer inte koordinering och samarbete i virtuella 
team (Duarte och Snyder, 2001). 
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När ett virtuellt arbete inleds kräver koordinationen en ökad kommunikation 
mellan medlemmarna i teamet. En hög grad av ömsesidigt beroende är 
fördelaktigt i början av ett virtuellt teamarbete för att det får känslan av 
samhörighet att öka. Eftersom medlemmar i ett virtuellt team måste koordinera 
sina aktiviteter ofta skapas detta ömsesidiga beroende mellan medlemmarna. En 
positiv effekt av ett ömsesidigt beroende är att teamets sammanhållning och tillit 
ökar. Den ökade kommunikationen som sker på grund av behovet att koordinera 
är särskilt viktig för virtuella team eftersom känslan av samhörighet inom teamet, 
betydelsen av de personliga insatser som görs av de enskilda individerna för 
teamets skull och kommunikationen inom teamet är besvärligare på grund av att 
de fysiska mötena inte sker så ofta (Hertel et al., 2005).  
 
I virtuella team är det viktigt att inleda en arbetsrelation genom ett fysiskt möte. 
Detta hjälper till att bygga upp den tillit som krävs för att sedan fortsätta att arbeta 
i ett virtuellt team (Jackson, 1999; Henry och Hartzler, 1998). Teamets 
medlemmar lär känna varandra och det möjliggör att en relation och en tillit tar 
form innan man flyttar över till elektronisk kommunikation. Om det inte går att 
ordna ett fysiskt möte är det viktigt att skapa en tydlig riktning och planera för 
teamets mål. Det är viktigt att tydliggöra riktlinjerna för hur målet ska nås och se 
till att dessa riktlinjer når alla medlemmar i det virtuella teamet (Henry och 
Hartzler, 1998). 
  
Vid en studie upptäckte Horton och Biolsi (1993) stora skillnader mellan grupper 
som var välkoordinerade och de grupper som inte var det. Välkoordinerade 
grupper tenderade att vara mer effektiva, mer välvilligt inställda till tekniken, mer 
positiva till att utföra uppgiften och mer produktiva än de grupper som inte var 
välkoordinerade. Studien visade att koordinering hade stor betydelse beträffande 
effektiviteten och författarna menar att en bra koordinering är viktig för ett 
effektivt grupparbete. Jämförelsen visar också hur viktig planering är för en 
effektiv koordinering. Vidare anser författarna att koordineringsproblemen som 
visade sig i studien handlade om att det brast i kommunikationen om hur arbetet 
framskred, i att dela med sig av det arbete som var gjort och med att samordna de 
färdiga delarna. Dessutom anser de att resultatet av studien belyser den starka 
länken mellan koordinationseffektivitet och gruppattityder. De menar också att 
hur väl koordineringen fungerar påverkar hur villiga gruppmedlemmarna är att 
arbeta tillsammans i framtiden (Horton och Biolsi, 1993).  
 

3.2.1 Ledarens roll i koordineringen  
En ledare för ett virtuellt team upptäcker tidigt att det inte är samma sak som att 
leda ett traditionellt team. Trots att mycket är lika erfar en ledare för ett virtuellt 
team unika utmaningar. För det första måste ledaren lita på elektronisk 
kommunikationsteknologi för att skicka och ta emot information. Som resultat av 
det måste ledaren förändra sitt sätt att ge feedback och samla data. Om teamet är 
utspritt över världen måste teamledaren vara tillgänglig i alla tidszoner och 
samtidigt arbeta hårt. När en teamledare tillfrågas om den största utmaningen i att 
leda ett virtuellt team nämns vanligtvis den ökade arbetsbördan och det ökade 
ansvaret (Duarte och Snyder, 2001). 
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Det virtuella sättet att arbeta kräver ledningsmetoder och kontroller som inte är 
beroende av någon fysisk kontakt mellan ledningen och teammedlemmarna. I ett 
virtuellt teamarbete kan ibland tillit och självstyre behöva kombineras med mer 
effektiva ledningsåtgärder. Detta är särskilt viktigt vid de tillfällen när arbetet ska 
koordineras med människor eller team som en del i ett större projekt. I dessa fall 
kan virtuella team koordineras med hårda ledningsmetoder och teknologier. Detta 
kan inkludera tydliga deadlines och mål som kan delges alla medlemmarna med 
hjälp av IT vilket i sin tur skapar ett grupptryck för att klara åtagandet (Jackson, 
1999). 
 
Rollen som ledaren i det virtuella teamet kräver enligt Pauleen (2004) en annan 
nivå av skicklighet och kunskap än en ledare i ett traditionellt team. Ledaren i det 
virtuella teamet kan inte längre kontrollera arbetsprocesser på traditionellt sätt och 
behöver utveckla andra koordinations- och kontrollmekanismer. Virtuella 
teamledare måste klara av att se nyanser i en värld av elektronisk kommunikation. 
De måste kunna förstå möjliga orsaker till att en person tystnar eller att 
missförstånd sker utan att något vanligt tecken leder dem. Den virtuelle ledaren 
måste vara känslig för flöden i team processen, vara uppmärksam på minsta sak 
som kan orsaka att teamet inte når sitt mål. Virtuella teamledare måste därför inte 
bara klara av projektets uppgift och tillfälliga personalkonflikter som normalt 
associeras med team utan måste också klara av att leda ett team som är 
geografiskt distribuerat. Det är vanligt att en teamledare upplever sig som limmet 
vilket håller ihop teamet för i virtuella team är ledaren oftast den sammanhållande 
länken för att underlätta kommunikation, skapa teamprocesser och ta ansvar för 
att uppgiften blir slutförd. Teknologin blir den viktiga länken mellan virtuella 
teammedlemmar, en av de saker en ledare bör hantera på ett skickligt sätt 
(Pauleen, 2004).  
 
Teknikens tillgänglighet och medlemmarnas kompetens att använda tekniken 
underlättar virtuella relationer. I en undersökning gjordes upptäckten att 
erfarenheten av att använda e-post påverkar uppfattningen om hur effektiv den är. 
Pauleen (2004) skriver om en ledare som inte tog hänsyn till sina medlemmars 
kunskap om, och erfarenhet av, e-post vilket ledde till problem med 
kommunikationen. Ledarens egen erfarenhet av e-post fick honom att tro att andra 
hade samma positiva inställning till tekniken. 
 

3.3 Teknik som stöd i koordineringen 
Tekniken är en av de roller som finns i ett virtuellt team och det kan inte betonas 
tillräckligt att tekniken ska stödja ett möte, inte dominera det. Tekniken möjliggör 
för virtuella team att mötas och att åstadkomma det som skulle vara svårt eller 
omöjligt utan den. Samtidigt ska tekniken inte vara i vägen när den inte behövs 
eller inte är lämplig. Teknikens roll i virtuellt teamarbete är att övervinna 
komplexitet i tid och avstånd. För att klara av att använda tekniken på ett 
framgångsrikt sätt krävs det en förståelse för vilken teknik teamet behöver för den 
specifika uppgiften och kunskapen att förenkla tekniken så att den maximerar 
teamets prestation (Duarte och Snyder, 2001).  
 
Virtuella team är endast möjliga tack vare den teknik som finns idag och 
teknologin tillhandahåller en infrastruktur med vars hjälp det virtuella teamet 
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interagerar. Det finns exempelvis videokonferenssystem som gör att ett virtuellt 
team kan erhålla samma, eller till och med bättre, effektivitet som ett traditionellt 
team. Tyvärr är det så att teknologi endast är en grund för ett arbete i ett virtuellt 
team och att den verkliga utmaningen för att få ett effektivt virtuellt team är att 
lära sig att arbeta med dessa nya teknologier. För om än tekniker ger en rik 
kommunikationskontext kan de inte kopiera den fysiska omgivningen. 
Medlemmar i ett virtuellt team kan dessutom till en början tro att det elektroniska 
systemet ska användas för att kontrollera dem. Townsend, De Marie och 
Hendrickson, (1998) menar därför att det är viktigt att organisationen tydligt 
klargör sin policy vad beträffar kommunikationen och måste sedan hålla sig till 
den policyn. Så småningom kommer medlemmarna i det virtuella teamet förstå att 
systemet är säkert för att dela idéer.  
 
Det är viktigt att teamets medlemmar får lära sig att använda teknik för att 
kommunicera, koordinera och samarbeta. De bör ha kunskapen att kunna besluta 
om vid vilka tillfällen det lämpar sig bäst att använda e-post eller fysiska möten. 
Alla grupper behöver dela information, koordinera, samarbeta, diskutera och fatta 
beslut. De rätta tekniska hjälpmedlen ökar ett teams möjlighet att dela koncept, slå 
samman idéer och använda synergi för att nå sitt mål. De ger även teamet 
möjlighet att arbeta synkront och asynkront, de kan ha möten och konferenser. 
Men möten består mer av människor än av teknik och ledare i ett virtuellt team 
behöver lära sig att använda teknik som fungerar för medlemmarna i det virtuella 
teamet. Teknik kan dock inte ersätta dålig planering eller dåligt genomförda 
möten. Det kan tvärtom göra det värre (Duarte och Snyder, 2001). 
 
Horton och Biolsi (1993) menar att personer som är skickliga datoranvändare 
känner sig mer bekväma med tekniken och är av den anledningen mer positiva till 
att använda den. För de personer som inte är skickliga datoranvändare kan 
användandet av verktyg dock vara problematiskt. Samtidigt säger Townsend et al. 
(1998) att det fortfarande finns människor som känner sig obekväma med teknik 
men allteftersom ny teknik blir alltmer användarvänlig medför det att motståndet 
mot tekniken minskar.  
 

3.4 Faktorer som påverkar valet av teknik 
Duarte och Snyder (2001) menar att det finns två primära faktorer som kan hjälpa 
ett virtuellt team att uppskatta en teknik mer än en annan teknik i olika situationer 
– mängden av social närvaro och mängden av informationsrikedom som krävs.  
 

• Social närvaro betyder till hur stor grad tekniken förenklar personliga 
förbindelser med andra. Ett fysiskt möte är högsta graden av social 
närvaro medan ett e-postmeddelande eller ett affärsbrev i pappersformat 
har betydligt lägre grad. Synkron kommunikation som exempelvis fysiska 
möten, telefonkonferenser och videokonferenser har mer social närvaro än 
asynkron kommunikation som exempelvis e-post för att den synkrona 
kommunikationen möjliggör ett spontant samtal som associeras till normal 
konversation. När nya medlemmar kommer in i ett team, när teamet 
interagerar för första gången eller när teamet tar upp en känslig fråga 
uppfattas tekniken med högre grad av social närvaro som bättre. Duarte 
och Snyder (2001) menar dock att det inte är säkert att en högre grad av 
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social närvaro alltid är bättre. De menar att det ibland kan vara bättre med 
en lägre grad av social närvaro för att det minskar distraktion på grund av 
andras uppförande samt påminnelser om negativa interaktioner som 
förekommit i gruppen. Författarna menar att social närvaro inte är enbart 
bra eller enbart dåligt utan att det beror på vad teamet försöker utföra i en 
specifik situation. Rutinsituationer som det reguljära utbytet av 
information kan tjäna på att använda teknik med en lägre grad av social 
närvaro. Medlemmar i ett team kan ofta uppleva video som distraherande 
speciellt om de känner varandra och om de diskuterar rutininformation. 

 
• Informationsrikedom har att göra med mängden information som flödar 

genom ett specifikt kommunikationsmedia. Hög informationsrikedom 
stödjer överföring av exakt information i kommunikationen och reducerar 
därför risken för missförstånd. Informationsrikedomen i en videokonferens 
är hög för att en stor mängd information är tillgänglig som exempelvis tal, 
ansiktsuttryck, kroppsspråk och varje deltagares närmsta omgivning. 
Mycket av detta finns inte med i andra former av kommunikation som 
exempelvis telefonkonferenser och e-post (Duarte och Snyder, 2001).     

 
Förutom social närvaro och informationsrikedom är det en del andra faktorer som 
påverkar ett teams val av teknik. Dessa är enligt Duarte och Snyder (2001): 
varaktighet, symbolisk mening, erfarenhet av virtuella operationer, tidsbundenhet, 
organisations- och funktionskulturer samt tillgång till teknisk träning och support.  
 

• Med varaktighet menas graden av hur tekniken kan skapa historik. E-post 
kan exempelvis sparas på ett enkelt sätt medan en telefonkonferens sällan 
spelas in och alltså inte finns sparad. Det är inte alltid som en högre grad 
av varaktighet är bättre för många team får alldeles för mycket data sparad 
som de aldrig refererar till.  

 
• Med symbolisk mening menas att valet av sätt att kommunicera på har 

olika betydelse. Författarna tar som exempel att en teamledare som 
använder sig av e-post för att uttrycka sig om teamets prestation sänder ett 
annat meddelande än den teamledare som planerar in fysiska möten eller 
videokonferenser för att diskutera problem. Det författarna menar är att 
det för mottagaren kan upplevas som mindre viktigt om det skickas via e-
post än om det diskuteras mellan fyra ögon. 

 
• Med erfarenhet av virtuella operationer menas att teammedlemmar som 

har god erfarenhet av att arbeta virtuellt blir vana med att utföra arbete 
utan att se varandra. Dessa personer föredrar ibland att använda teknik 
med lägre grad av informationsrikedom. Erfarna virtuella teammedlemmar 
anser att teknik med hög grad av social närvaro och informationsrikedom 
är distraherande. De flesta team tycker dock att fysiska möten eller annan 
omgivning med hög grad av social närvaro och informationsrikedom är 
nödvändig för en effektiv interaktion i början av ett teams livscykel. 
Författarna menar att desto mer erfaren man blir att arbeta virtuellt desto 
bättre blir man på att använda, och att föredra, teknik med lägre grad av 
social närvaro och informationsrikedom.  
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• Med tidsbundenhet menas att det inte finns tid till att välja den optimala 
tekniken och träna upp teamets medlemmar att använda den. Då måste 
teamet helt enkelt försöka att göra det bästa beslutet om tekniken med de 
resurser som finns tillgängliga.  

 
• Med organisations- och funktionskultur menas att det kan vara stora 

skillnader mellan organisationer beträffande hur de använder sig av 
tekniken.  

 
• Med tillgång till teknisk träning och support menas att även om det finns 

pengar till att köpa tekniken till alla medlemmarna i teamet så behöver de 
också tillgång till träning.        

 

3.5 Kommunikationskanaler i virtuella team 
I utvecklingen av virtuella relationer ingår det att skapa strategier, exempelvis att 
välja lämpliga kommunikationskanaler och de flesta teamledare väljer att bygga 
upp relationer genom fysiska möten. Även om fysiska möten är att föredra för att 
bygga upp en god relation i ett team och för att handha känsliga och komplexa 
situationer är det möjligt att på ett framgångsrikt sätt leda ett helt virtuellt team 
genom skickligt genomtänkta kommunikationskanaler. Många ledare känner sig 
bekväma med att använda telefonen för att lära känna nya teammedlemmar. De 
menar att de kan höra på en medlems röst om medlemmen känner sig spänd eller 
osäker vilket ledarna anser kan hjälpa dem i uppbyggandet av relationen. 
Telefonsamtal används ofta för att lära känna någon snabbt och om teamet arbetar 
under tidspress kan telefonen vara ett bra hjälpmedel. E-post ses av många 
teamledare som en bas för det virtuella teamet vilket på ett effektivt sätt håller 
samman teamet. I många fall kan ledare anse att e-post passar bättre för att skicka 
information och att koordinera projekt än för att bygga upp relationer. I uppstarten 
av ett virtuellt team finns det mycket som kan påverka uppbyggnader av 
relationerna. Teammedlemmars kunskaper om olika tekniska hjälpmedel kan 
ibland påverka valet av medlemmar i ett team. Även teamledarens tekniska 
kompetens kan vara ett problem (Pauleen, 2004).     
 
Vissa ledare i virtuella team tror att medlemmar i teamet kan åstadkomma 
någonting utan att koordinera sitt arbete med ledaren och de andra 
teammedlemmarna. Men en teamledare måste vara tydlig med sina medlemmar 
om hur informationsflödet ska gå och på vilken nivå som besluten skall tas. Den 
virtuelle ledaren måste klargöra för medlemmarna på vilken detaljnivå som 
ledaren behöver information. Medlemmar i ett virtuellt team ser inte varandras 
arbete och därför är det viktigt att alla har en förståelse för roller och ansvar i 
teamet eftersom det underlättar koordineringen och gör att dubbelarbete kan 
undvikas. Undersökningar visar att virtuella team kan vara mer ineffektiva än 
traditionella team om de inte sköts ordentligt. Exempelvis kan det ta längre tid att 
starta upp möten och åstadkomma resultat för ett virtuellt team. Inte ens den mest 
avancerade teknik kan garantera att det går bra. En ledare kan inte lita enbart på 
tekniken men måste samtidigt vara uppdaterad beträffande ny teknik för att kunna 
bedöma om den är användbar för teamet (Duarte och Snyder, 2001).  
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Duarte och Snyder (2001) använder sig av termen grupprogram för att beskriva de 
elektroniska valmöjligheter som ett virtuellt team har. De menar att det är en term 
som är bred och omfattar elektroniska system som integrerar hårdvara och 
mjukvara för att möjliggöra samarbete. Enligt dem är det mest använda 
grupprogrammet e-post men de säger också att allt eftersom bandbredden ökar 
tilltar även användningen av andra grupprogram. Vidare säger de att det inte finns 
någon idealteknik som passar alla team men det finns dock ett antal hjälpmedel 
som de flesta team har nytta av i sin koordinering, dessa är e-post, kalender, 
schemaläggning, whiteboard och dokumentsdelning. De säger samtidigt att det 
finns många erfarna team i högteknologiska organisationer som använder sig av 
teknik som inte är datorstödd, som telefon och fax, och enkel teknik, som e-post. 
 

3.5.1 Chatt 
Chatt är ett verktyg vilket tillåter medlemmar i ett team att konversera skriftligt 
med andra medlemmar. Till skillnad från e-post sker chatt i realtid och 
användarna kan välja mellan att chatta i par eller i större grupper. Det som 
användare tycker är en fördel med chatt är att det som skrivs är tillgängligt 
omedelbart och att utvecklingen av en idé kan spåras. En nackdel är att när många 
chattar samtidigt kan det uppstå förvirring om vem som skrev vad. Det är även 
problem för medlemmar som inte kan skriva snabbt eller som deltar i en 
diskussion som förs i annat språk än det egna modersmålet. En annan nackdel kan 
vara att chatt kan upplevas som störande och många teammedlemmar ser det som 
ännu ett sätt att bli avbruten i sitt arbete. Chatt ökar dock enligt Duarte och Snyder 
(2001) i popularitet. 
 

3.5.2 Whiteboard och delade dokument  
Teamets medlemmar kan med hjälp av en whiteboard rita upp idéer och tankar 
men även visa delade dokument. Den datorbaserade whiteboarden är mycket 
användbar för det virtuella teamet. Medlemmarna kan se när andra medlemmar i 
teamet skriver och ritar och de kan lägga till sina egna tankar och ritningar. 
Författarna menar att användningen av en whiteboard är mest effektiv 
tillsammans med andra tekniska hjälpmedel som ljud, video och chatt men säger 
samtidigt att en whiteboard oftast inte kräver någon speciell datorutrustning. Trots 
att whiteboard är designat för distribuerade virtuella team där varje medlem har 
sin egen arbetsstation kan de även användas av virtuella team som är distribuerade 
i små grupper (Duarte och Snyder, 2001).  
 

3.5.3 Video 
Videokonferens är ett av de mest använda synkrona verktygen i virtuella team. 
Trots att video har en hög informationsrikedom och social närvaro är det ofta så 
att erfarna virtuella team inte väljer det verktyget. Bildens kvalité vid rörelser och 
bildens upplösning är beroende av en snabb uppkoppling. Större organisationer 
använder sig ofta av videorum där det finns all den utrustning som krävs för 
videokonferenser, exempelvis whiteboard och möjlighet att dela dokument. En 
videoteknik har experimenterats fram där användarna hela tiden sänder video och 
har en möjlighet att se varandra vid sina bord och i andra rum på samma sätt som 
om de var i samma byggnad. Enligt Duarte och Snyder (2001) tycker de som 
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använder denna typ av verktyg att när de har använt det en längre tid bidrar det till 
en känsla av social närvaro och ett enat team speciellt när medlemmarna har lärt 
känna varandra.  
Team som använder sig av video upptäcker att det är viktigt med utvecklingen av 
sociala protokoll som exempelvis turas om att tala, undvika snabba rörelser 
framför kameran, minimera otrevligheter som att lämna sin plats tom under ett 
möte. Dessutom dyker frågan om privatliv upp eftersom man kan se på en annan 
person utan den personens vetskap. Just det verktyg som Duarte och Snyder 
(2001) beskiver har löst det genom att ett par ögon syns på skärmen om någon 
annan person tittar på en. De flesta team kan tjäna på att använda videoteknik för 
när den används på rätt sätt ger den en hög grad av social närvaro och 
informationsrikedom. I de fall när inte en hög grad av social närvaro eller 
informationsrikedom är ett krav anser dock författarna att det är ett misstag att 
använda sig av video. Det är även ett misstag att ta med alltför många deltagare i 
en videokonferens enligt dem.  

3.5.4 E-post 
Det asynkrona verktyg som är det mest använda vid distansarbete är e-post. 
Fördelar med e-post är att man snabbt kan nå andra personer, samma meddelande 
kan skickas till flera personer vid samma tillfälle, filer kan bifogas och brev kan 
vidarebefordras. Andra fördelar är att avsändaren kan kontrollera om brevet 
mottagits och öppnats. Enligt författarna är dock största fördelen att e-post 
tillhandahåller en nedskriven diskussion utan att extra arbete krävs. De menar 
även att säkerheten när det gäller e-post är god tack vare att ändringar eller tillägg 
inte kan göras och de säger också att e-post kan spåras. Man kan även sortera in 
mottagna brev till egna mappar som exempelvis kan sorteras per teammedlem. 
Författarna menar att e-post är en nödvändighet för virtuella team för att det är ett 
förträffligt sätt att kommunicera och dela information på samtidigt som det är 
billigt och lätt att lära. Nackdelen är att e-post har en låg grad av social närvaro 
och informationsrikedom (Duarte och Snyder, 2001).  

3.5.5 Elektronisk kalender 
Duarte och Snyder (2001) tycker att en elektronisk gruppkalender och ett 
schemaläggningssystem bör finnas med i alla virtuella teams teknik för de menar 
att dessa kan underlätta koordineringen för teamets ledare. Författarna säger att 
denna tekniks låga informationsrikedom samt avsaknad av social närvaro gör den 
perfekt för just koordinering. De menar att den helt enkelt inte kan användas till 
annat, som exempelvis att lösa tekniska eller personella problem.   
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4 Empiri 
I detta kapitel finns en sammanställning av det empiriska materialet. 
Sammanställningarna är gjorda med utgångspunkt från de intervjuer vi utförde 
under vår empiriska studie. Vi har valt att inleda varje del med en kort 
presentation av respondenten. För att ge en tydligare utformning har vi valt att 
dela upp texten i två delar; koordinering i det virtuella teamet och teknik som stöd 
vid koordineringen.  
 

4.1 Respondent A 
Respondent A arbetar som administrativ chef inom multimediateknik och har 
erfarenhet av virtuellt arbete sedan 1995. Hans virtuella arbete började med att 
respondenten och hans kollegor såg begränsningar i de verktyg som fanns 1995 
som då var ett löst ihop plock av flera olika verktyg, ett för ljud, ett för video, ett 
för whiteboard och ett för chatt. Respondenten och hans kollegor påbörjade då 
arbetet med att utveckla egna kompletterande verktyg och så småningom blev det 
en komplett omgivning. De integrerade sedan verktygen till en större omgivning 
och gjorde dem lättare att hantera.  
 

4.1.1 Koordinering i det virtuella teamet 
Respondent A tycker att i hans roll som teamledare ingår främst att leda och 
koordinera teamets arbete. Teamet arbetar tillsammans inom olika 
forskningsområden och respondentens arbete består främst i att ge stöd till 
medlemmarna i teamet. Respondenten får ofta väldigt många småfrågor som går 
bra att koordinera via det verktyg som de använder. Han menar att den 
kontinuerliga kontakten inom teamet gör det lättare att koordinera arbetet för att 
man hela tiden vet vad alla gör. Respondenten koordinerar det virtuella teamet 
genom att ha reguljära möten varje eller varannan vecka. Han tycker att det ger en 
puls i projektet och man kan på dessa möten gå igenom arbete som utförts och 
kan diskutera det i teamet. Teamet har oftast virtuella möten men enligt 
respondenten är det ibland nödvändigt för dem att blanda fysiska och virtuella 
möten och han ser denna blandning som en fördel. Han anser också att det är 
viktigt att ha en kontinuerlig kontakt inom teamet. Respondenten menar att 
mycket av koordineringen bygger på små kontakter med ett antal personer och att 
det inte handlar så mycket om att styra dem en och en. Han menar att de som är 
med i projektet tar kontakt med respondenten som leder diskussionen om det är 
någonting de vill diskutera.  
 
När vi frågade hur valet av teammedlemmar går till säger respondenten att 
teammedlemmar väljs ut för att de har den kunskap som krävs för projektet. På 
frågan om hur han tycker att det är att koordinera ett virtuellt team säger 
respondenten att det är lite blandat, han tycker att det beror på vilka personer som 
ingår i teamet. Respondenten säger också att mycket av den personliga kontakten 
är väldigt viktig speciellt när det gäller de som inte är så delaktiga i det virtuella 
teamet och som bara kommer in ibland. Han menar att det ibland kan ge en 
halvdålig kontakt som gör det svårt att koordinera. Men om gruppen hela tiden är 
med i omgivningen på lika villkor tycker respondenten att det fungerar väldigt 
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bra. Respondenten menar att samtalet är väldigt viktigt i alla typer av 
koordinering och säger att det under samtalets gång kan uppstå intressanta frågor. 
Han anser att den typen av kontakt som det informella samtalet skapar kan vara 
begränsad i den typ av verktyg som de använder. Dessa informella samtal tycker 
han också är viktiga och kan leda till saker som berör arbetet. Respondenten 
tycker att den bästa kombinationen är att ha fungerande fysiska och virtuella 
möten. För han menar att utan det fysiska mötet finns det en risk för att det blir 
känslokallt och säger att om man inte känner varandra på ett personligt plan är det 
också svårt att vara delaktig i ett virtuellt möte.  
 
De möjligheter som respondent A ser med att koordinera ett virtuellt team är just 
närheten, att man kan ha kontakt med personer som befinner sig på olika orter och 
olika avdelningar. Han anser att han inte skulle ha samma kontakt om han 
använde sig av reguljära sätt att leda den här typen av projekt. Han tror att det då 
hade blivit tätare möten för att möjliggöra effektivare koordinering men eftersom 
alla finns i samma virtuella omgivning blir det enklare att koordinera arbetet. En 
fördel som respondenten ser med virtuella team är att man bryter ner en del av 
organisationens roll samt lite av besluts- och samarbetsstrukturen. 
 
De begränsningar som respondent A ser med att koordinera ett virtuellt team är att 
virtuell kontakt inte har samma kvalité som fysisk kontakt. Han menar att om man 
inte sitter på samma ställe har man inte den närhet som krävs för att se nyanser i 
hur andra personer reagerar. Han säger även att en text i en chatt kan vara skriven 
så att den kan missförstås eftersom en text kan tolkas på olika sätt. Han tycker att 
det virtuella begränsar realiteten i kommunikationen men ser det som ett givande 
och tagande för om man inte kan kommunicera fysiskt är det bra att möjligheten 
till virtuellt arbete finns. Samtidigt säger han att om det finns en möjlighet att 
kommunicera fysiskt så är det mer effektivt än att ha ett virtuellt team. 
Respondenten tycker att man kan använda sig av båda sätten att kommunicera för 
att få det bästa av båda världarna.  
 

4.1.2 Teknik som stöd vid koordineringen 
Respondenten tycker att den teknik de använder gör det lätt för honom att nå alla i 
teamet. Han kan se när de är upptagna eller lediga vilket han tycker är ganska 
skönt för om de är upptagna kan han vänta med att ta kontakt till senare. Det 
minskar också stressen för respondenten eftersom att även andra avvaktar tills han 
är ledig. Han menar att det fungerar på samma sätt som om han skulle ha en 
glasdörr och personer stod utanför och väntade tills han blev ledig. De hjälpmedel 
som respondenten använder för att koordinera är främst olika typer av kontakter 
genom verktyget; chatt eller ljud-och-bild. Han säger att det finns en privat eller 
publik chatt och en privat eller publik ljud-och-bild i deras verktyg. Respondenten 
säger att när någon vill ställa en kort fråga kan de skicka den via chatten och 
mottagaren kan besvara när tid finns. De gånger som någon i teamet vill föra en 
diskussion kan de använda ljudfunktionen och om de vill kan de använda en 
privat kontakt vilket betyder att ingen annan kan höra. Men om det är fler 
personer som bör känna till det som tas upp ställer medlemmarna frågor som är 
öppna för alla. Respondenten tycker att om det är någonting som är riktigt 
personligt kan man använda den fysiska kontakten.  
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De funktioner som respondenten saknar i den teknik de använder idag är ett 
omröstningsverktyg och ett verktyg för att räcka upp handen vid en diskussion. 
Han menar att dessa funktioner skulle underlätta för honom att koordinera ett 
möte. Respondenten önskar också att det skulle vara bättre bildkvalité på video. 
Man kan enligt honom idag inte se nyanser i hur personer reagerar på olika saker 
som tas upp på möten. Normalt räcker den bildkvalité som finns idag men i vissa 
fall är dock videon väldigt viktig och respondenten anser att bildkvalitén borde 
förbättras. Vid vissa tillfällen tycker respondenten att det saknas en funktion som 
skulle tydliggöra vilka som finns med i omgivningen utan att de för den skull 
sänder bild. Han menar att man exempelvis kunde ersätta bilden med någon form 
av aktivitet eller meddelande. Idag är man enligt honom tvungen att sända bild 
eller chatta konstant för att visa att man är närvarande i omgivningen.  
  
Respondent A menar att en teammedlems inställning till tekniken påverkar 
koordineringen samt att även vanan och förståelsen för vad som är möjligt att 
göra påverkar detta. Han anser att det beror helt och hållet på vilka som är 
medlemmar i teamet och vilken inställning de har till att använda verktyget. Det 
finns de som känner sig bevakade och inte vill ha kameran på och då är det svårt 
för respondenten att veta när de är där så att han kan kommunicera med dem. Han 
liknar det vid att de skulle sitta med en stängd dörr hela dagen och man tvingas 
knacka på för att få veta om de finns där.  
 

4.2 Respondent B 
Respondent B började arbeta med virtuella team 1992 då de för första gången 
arbetade distribuerat. Nu arbetar han som teamledare för ett team inom 
mediateknik och har gjort det sedan 1994. Respondenten har dels arbetat med 
virtuella team men även med att utveckla verktyg för den typen av arbete. Idag 
arbetar han i två virtuella team, dels ett virtuellt team med personer främst i norra 
delen av Sverige, dessa personer är både ute och reser samt jobbar hemifrån. Det 
andra teamet är mer distribuerat och i det teamet finns det personer i Sverige, 
Europa och USA.  
 

4.2.1 Koordinering i det virtuella teamet 
Respondent B tycker inte att det är någon större skillnad att koordinera ett 
virtuellt team jämfört med att koordinera ett vanligt team. Det som respondenten 
tycker är viktigast i hans roll är att han är tillgänglig och menar att det verktyg de 
använder sig av ökar hans tillgänglighet väldigt mycket. Respondent B anser att 
det är viktigt att beakta att alla inte är med på samma villkor om en del av teamet 
sitter på nätet och resten av teamet sitter i samma fysiska rum. Han tycker att det 
är viktigt att komma ihåg det när man leder den här typen av möten. 
Respondenten säger att vid en del möten de har deltar alla virtuellt om än de 
arbetar i samma korridor. Detta för att de anser att det skapar en bättre känsla om 
alla i teamet är med på samma villkor och menar att det medför ett bättre möte. 
Respondenten säger även att det ingår i hans roll att skapa den rätta teamkänslan 
och tillhörighet i teamet.  
 
På frågan om hur man väljer ut teammedlemmar säger respondenten att man utgår 
ifrån den kunskap som behövs för projektet. Respondent B startar alltid upp ett 
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virtuellt team genom att ha ett fysiskt möte. Därefter använder han sig av virtuella 
möten för att få en tätare kontakt med teamet och använder elektroniska 
hjälpmedel för att styra upp arbetet. Han säger att när det kommer nya 
medlemmar som inte använt verktyget tidigare får de testa att använda det innan 
mötet för att de ska veta hur det fungerar. De som arbetar i teamet skriver 
statusrapporter en gång i veckan eller en gång varannan vecka och de träffas bara 
för att gå igenom vad olika medlemmar har utfört. Respondenten föredrar 
virtuella team framför fysiska team för att han tycker att det tack vare det verktyg 
de använder är lättare att se när personer inte är upptagna och menar att man då 
kan ta kontakt med dem.  
 
De möjligheter som respondent B ser med att koordinera ett virtuellt team är 
främst det geografiska överbyggandet eftersom det inte spelar någon roll var i 
världen man befinner sig. Respondent B ser även en möjlighet med att man kan 
vara tillgänglig oavsett tid på dygnet.  
 
En begränsning som respondent B ser med att koordinera ett virtuellt team är att 
det är svårare med den sociala kontakten, att inte ha den fysiska närkontakten med 
teamets medlemmar. Han menar att bristen på den fysiska kontakten gör det 
svårare att få känslan för hur medlemmarna mår. Respondenten säger att man inte 
ser nyanserna på samma sätt som man ser dem i fysiska möten men säger 
samtidigt att han tycker att det snarare är en begränsning i dagens verktyg än i 
tekniken. Han menar att det är ett virtuellt gissel och att man måste göra 
avvägningar om vad som är viktigt. En annan begränsning som respondenten ser 
är att informationsspridningen kan bli lidande på grund av att inga spontana 
möten sker i en kontorskorridor där personer nämner saker för varandra i 
förbifarten.  
 

4.2.2 Teknik som stöd vid koordineringen 
Den teknik som respondent B använder när han koordinerar arbetet i teamet är e-
post och ett IT-verktyg där video, ljud, chatt och whiteboard är integrerade. 
Respondenten tycker att den tekniken fungerar alldeles förträffligt och de arbetar 
väldigt mycket för att skapa en gruppkänsla och närhet inom teamet. Han menar 
dock att tekniken inte är lika bra som att träffas fysiskt men tycker också att 
verktygen inte ska efterapa verkligheten. Han berättar om känslan av isolering 
som han känner om han tappar den elektroniska kontakten med de andra i teamet 
och menar att han upplever en tystnad även om det inte var något ljud innan 
avbrottet. Respondenten säger att det finns fördelar med att använda det 
integrerade verktyget exempelvis under ett möte när alla i teamet har tillgång till 
samma dokument i realtid och då frågor uppstår går det att peka på dokumentet 
och de andra kan se var man pekar. Respondenten nämner skillnaden mellan olika 
typer av möten som han har studerat och funnit att de olika delarna som finns 
integrerade i verktyget har varierande grad av betydelse beroende på vilken typ av 
möte de har. Han menar att när ett verktyg är igång dygnet runt är chatt och video 
de viktigaste medlen och att ljudet då blir mer en ersättare för ett telefonsamtal. 
Respondenten säger att det däremot på ett regelrätt möte med en agenda och en 
start- och sluttid är ljudet som är absolut viktigast och tror då att whiteboarden är 
näst viktigast. Vad beträffar den möjlighet att sända video som finns integrerat i 
verktyget säger respondenten att deltagarna kan välja om de vill sända bild eller 
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inte. Om de vill vara mer privata kan de stänga av videon men respondenten 
menar att om de sänder video ser andra om de är tillgängliga eller upptagna. Det 
syns även om de inte finns på rummet för tillfället. Eftersom det syns om man har 
besök menar respondenten att andra kan vänta med att skicka en fråga tills de ser 
att besöket har gått. Respondenten vill betona att verktyget inte används som ett 
kontrollverktyg för att se till att människor uträttar någonting utan att det är ett 
komplement till den vanliga ledningen.  
 
Den funktion som respondenten saknar i den teknik de använder idag är ett 
handuppräckningsverktyg samt bättre möjligheter att spela filmer. 
 
Respondent B tycker att en teammedlems inställning till tekniken påverkar 
koordineringen. Han menar att med den här typen av verktyg måste de som är 
med verkligen ha en vilja att vara med, det är väldigt viktigt.  
 

4.3 Respondent C 
Respondent C har arbetat med systemutveckling på nordens största företag inom 
IT-tjänster sedan 1984. Företagets kompetens inriktar sig främst på innovativa IT-
lösningar för sina kunder och de arbetar framför allt i projektform. Det är vanligt 
att de arbetar i virtuella team. Respondent C har arbetat som teamledare i virtuella 
team i tio år.  
 

4.3.1 Koordinering i det virtuella teamet 
Respondent C menar att det viktigaste i hans roll som teamledare är den kontakt 
han har med andra människor och han tycker att det är viktigt med denna kontakt 
oavsett om den är fysisk eller virtuell. Han tycker att det i vissa lägen är bra att 
träffas fysiskt men säger samtidigt att har man väl etablerat en kontakt kan man 
lösa många problem och arbetsuppgifter utan fysiska möten. Respondenten 
berättar att det som avgör vilka som ska ingå i teamet beror på vilka 
kunskapsområden som behövs i projektet och utifrån det sätter man samman 
teamet.  
 
Det är respondenten som beslutar när teamet ska ha sitt fysiska möte och på det 
bestämmer de hur de ska lägga upp sitt arbete. När de sedan har startat upp arbetet 
i teamet arbetar de enskilt och håller kontakten mellan varandra genom att skicka 
e-post och genom att använda telefon. Allteftersom arbetet sedan fortskrider och 
teamet kommer ned på detaljnivå ser respondenten inom vilka områden som de 
behöver hjälp av fler personer. Här etableras en kontakt med de ytterligare 
personer som eventuellt behövs i teamet. De blandar då fysiska möten och 
telefonmöten och respondenten använder en elektronisk kalender som stöd för 
planeringen av arbetet.  
 
Respondenten säger att vissa personer har han mer att göra med än andra och det 
händer att han sätter sig ned med dem för att gå igenom arbetet och göra planer 
för det som ska utföras. Vissa gånger kan det enligt honom räcka med kontakt via 
telefon eller e-post. Respondent C tycker inte att det har någon större betydelse 
om det är ett fysiskt eller virtuellt team när det gäller koordineringen. Han anser 
att det ibland är lättare att kunna sätta sig ned och prata med någon som är fysiskt 



Empiri 
 

 22    

nära men tycker samtidigt att man kommer långt med att tala i telefon. Det 
respondent C tycker är besvärligt med att koordinera ett virtuellt team är hela 
koordineringen i sig, helt enkelt att hålla ihop teamet. Respondent C tycker inte 
att det har att göra med om teamet är virtuellt eller inte. Han säger att det svåra 
med koordineringen är att ha kontroll på de kunskaper som krävs för projektet och 
att veta var kunskaperna behövs bäst. Att ha kontrollen på det är ett problem och 
respondent C menar att det inte är någon skillnad om teamet är virtuellt eller inte.  
 
En möjlighet som respondent C ser med att koordinera ett virtuellt team är att 
kunna arbeta med annat under ett pågående telefonmöte om man inte använder sig 
av webbkamera. Han menar att under den tid som mötet inte är effektivt kan han 
arbeta med projektarbetet. Respondent C anser att det inte är allting på mötet som 
gäller en själv och under den tiden kan man lyssna med ett öra och samtidigt få 
någonting gjort. Han menar att möjligheten att kunna ta del enbart i det som gäller 
en själv är en fördel med att använda sig av telefonmöten i ett virtuellt team.  
 
De begränsningar som respondent C ser med att koordinera ett virtuellt team är att 
det man missar vare sig man använder e-post eller telefon är att kommunikationen 
går via kroppsspråket. Han tycker att det är samma sak även om man använder sig 
av en webbkamera. Respondent C tycker att det för hans del skulle vara svårt att 
arbeta effektivt om han enbart arbetade virtuellt. Han anser sig behöva 
möjligheten att spontant kunna sätta sig ned för en diskussion och menar att den 
sociala biten är väldigt svår att uppnå i ett virtuellt team.  
 

4.3.2 Teknik som stöd vid koordineringen 
Den teknik som respondent C främst använder sig av i sin koordinering är e-post 
och menar att fördelen med e-post är att man inte behöver vara fysiskt närvarande, 
man behöver inte vara på samma plats vid samma tid. Respondenten använder sig 
även av telefonen när han koordinerar arbetet, både genom att prata med enskilda 
personer och genom telefonmöten. Han använder sig också av en elektronisk 
kalender för att planera koordineringen av arbetet.  
 
Det som respondent C saknar i den teknik de använder idag är en gemensam 
whiteboard med vars hjälp teamet skulle ha möjlighet att rita medan de 
diskuterade sig fram till en lösning på ett problem. För hans del skulle det vara ett 
bra hjälpmedel eftersom han alltid behöver resonera sig fram till en lösning. Han 
anser att det perfekta sättet att arbeta på är att rita samtidigt som resonemanget 
förs. Han önskar att det skulle finnas en virtuell whiteboard som var enkel för alla 
teammedlemmar att lära sig. Respondent C tror inte på att använda en 
webbkamera utan menar att poängen är att kunna rita och samtidigt visa vad man 
pratar om. Han anser att en whiteboard skulle underlätta koordineringen för 
honom.  
 
Respondenten tycker inte att medlemmarnas inställning till teknik påverkar 
koordineringen speciellt mycket. Han anser att det finns de som inte tycker om e-
post och därför är dåliga på att sköta den men tycker ändå att det inte påverkar 
hans koordinering av teamet.   
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4.4 Respondent D 
Respondent D har arbetat som projektledare på nordens största företag inom IT-
tjänster sedan 2003 men har tio års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. 
Företagets kompetens inriktar sig främst på innovativa IT-lösningar för sina 
kunder och de arbetar framför allt i projektform. Det är vanligt att de arbetar i 
virtuella team. Respondent D har arbetat med virtuella team i två år. 
 

4.4.1 Koordinering i det virtuella teamet 
Respondent D tycker att det som är viktigt i rollen som ledare är att skapa en 
teamkänsla inom teamet. Han anser att en ledare bör ha ett intresse av att arbeta 
med människor och en vilja att driva ett projekt framåt. Han anser att kunna 
planera, leda diskussioner och att ha kontrollen är viktigt för en ledare. Vid 
uppstarten av ett projekt sammanställs teamet utifrån den kompetens som det 
specifika projektet kräver. Ledaren sammankallar därefter teamet för en 
genomgång av projektets kravbeskrivning samt för att se var i projektet det kan 
uppstå svårigheter. Oftast är detta första möte fysiskt men dock inte alltid. Vid 
detta möte delar ledaren ut arbetsuppgifter till medlemmarna samt planerar in 
projektets olika delmål i den elektroniska kalendern.  
 
Sedan menar respondent D att när alla i teamet vet vad de ska göra och alla har 
kommit igång arbetar var och en individuellt. Respondenten tycker att 
koordinering är att ledaren formulerar delmål samt att medlemmarna i teamet 
lämnar statusrapporter. De har sedan regelbundna statusmöten men mycket av 
arbetet sker individuellt. Allt eftersom arbetet fortgår får respondenten en bild av 
på vilket sätt han kan behöva omfördela projektets resurser eller om han behöver 
mer resurser, exempelvis i form av personer med en viss typ av kompetens. På 
frågan om hur han tycker att det är att koordinera ett virtuellt team säger 
respondenten att det beror på vilka som ingår i teamet. Respondenten använder 
sig främst av e-post och telefon för att koordinera och för att hålla kontakten 
mellan sig och medlemmarna.    
 
Den möjlighet som respondent D ser med att koordinera ett virtuellt team är att 
kompetensen inte behöver finnas lokalt. Han tycker att det bästa är att arbeta 
tillsammans fysiskt men säger samtidigt att det blir alltmer vanligt med virtuellt 
arbete. Respondenten upplever att eftersom de sitter decentraliserat från 
Stockholm är möjligheten att arbeta virtuellt en förutsättning för att de ska kunna 
utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. 
  
De begränsningar som respondent D ser med att koordinera ett virtuellt team är att 
det kan bli ett hinder om de som ingår i teamet inte kan träffa varandra fysiskt när 
arbetet i projektet börjar. Han vill att de ska träffas fysiskt för att lära känna 
varandra. Eftersom respondenten använder sig av e-post och telefon i 
koordineringen upplever han inte kroppsspråket och nyanser i texter och samtal 
och tycker att om man inte har träffats fysiskt kan detta vara svårare att tolka. 
Respondenten nämner även att teknik kan upplevas som ett hinder om det är för 
besvärligt att starta upp verktyget när det ska användas.  
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4.4.2  Teknik som stöd vid koordineringen 
Förutom e-post och telefon använder sig respondenten av en elektronisk kalender 
samt delning av dokument över nätet i sina projekt. Respondenten säger att det 
verktyg som används för delning av dokument har han hittills använt sig väldigt 
lite av men inom företaget används det allt mer. Respondenten menar att det 
tidigare har varit problem på grund av brandväggar vilket har medfört att de inte 
har haft möjlighet att använda sig av denna typ av verktyg. 
    
Respondenten D saknar ingenting i den teknik de använder idag utan tycker att ett 
bra verktyg redan finns tillgängligt inom företaget men menar att man måste få 
alla att använda verktyget. Han tycker inte att användningen av en webbkamera 
löser koordineringen men säger att ett verktyg som gör det möjligt för teamet att 
dela dokument och titta tillsammans på dokumenten över nätet är ett bra stöd.  
 
I viss utsträckning tycker respondenten att medlemmarnas inställning till tekniken 
påverkar koordineringen inom teamet. Men han menar att koordinera är att prata 
med människor och tycker att man kan göra det med enkel teknik som e-post och 
telefon. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel finns vår analys av det empiriska materialet. Vi börjar med att 
analysera skapandet av ett virtuellt team och koordineringen av teamet. Därefter 
analyserar vi de kommunikationskanaler som respondenterna använder vid 
koordinering av ett virtuellt team. 
  

5.1 Att skapa teamet 
Vi har i vår studie sett att samtliga respondenter väljer sina medlemmar utifrån de 
kunskaper medlemmarna har inom det aktuella ämnet som krävs för det specifika 
projektet. Det har även framkommit hur viktigt det är att skapa en bra teamkänsla 
samt att hålla ihop teamet. Det visade sig också att en respondent ser den ständiga 
kontakten som väldigt viktig i ett team och menar att när alla finns i samma 
virtuella miljö blir det enkelt att koordinera arbetet inom teamet. Studien visade 
även att en respondent alltid startar upp ett virtuellt team med ett fysiskt möte på 
vilket han bland annat ser till att medlemmarna har kunskap i verktyget de 
använder vid koordineringen. I de fall medlemmen är ovan användare ges 
möjlighet till utbildning. Vi såg också att en respondent inte alltid startar upp ett 
virtuellt team med ett fysiskt möte och att han ser det som en nackdel för 
koordineringen om teamets medlemmar inte kan träffa varandra fysiskt när arbetet 
i projektet börjar.   
 
Pauleen (2004) menar att medlemmar ibland väljs för att de behärskar den teknik 
som teamet använder sig av snarare än att de innehar kunskaper inom ämnet som 
krävs för projektet. Han säger även att medlemmarnas kompetens att använda 
tekniken underlättar virtuella relationer. Den ökade koordinationen som krävs vid 
uppstarten av ett team får enligt Hertel et al. (2005) teamets sammanhållning, tillit 
och känsla av samhörighet att öka samtidigt som Lipnack och Stamps (2000) 
menar att tillit och förtroende är ett måste i ett virtuellt team. Även Pauleen 
(2004) säger att det vid uppstarten av ett virtuellt team finns mycket som kan 
påverka uppbyggnaden av relationerna.  
 
Vår studie har visat att det är viktigt att en ledare kan avgöra vilka kunskaper som 
krävs för projektet. Vi har även sett att utbildning i tekniken som ska användas 
vid koordineringen är viktigt för det innebär att alla medlemmarna i teamet är 
med på samma villkor. Teamledarna i vår studie väljer teammedlemmar utifrån de 
kunskaper som krävs för arbetet i projektet och inte som Pauleen (2004) säger att 
de ibland kan väljas enbart på grund av tekniska kunskaper. Om medlemmens 
kunskap behövs i projektet ger respondenterna utbildning i tekniken de använder 
vid koordineringen. Detta kan medföra att längre tid erfordras vid uppstarten av 
teamet men den tiden bör intjänas senare under projektet eftersom teamet då har 
rätt kompetens för projektet. Lipnack och Stamps (2000) och Hertel et al. (2005) 
samt tre av respondenterna tycker att tillit skapas i ett team när medlemmarna lär 
känna varandra och en förklaring till detta kan vara att det sker i samma process 
som när samhörigheten byggs upp och teamkänslan skapas. Vår studie har även 
visat att ledarens förmåga att hålla samman teamet är viktigt och att kontakten 
mellan ledaren och teamet är betydelsefull för att uppnå en fullgod koordinering. 
Studien har också visat att tilliten är väldigt viktig i ett team för att koordinering 
och samarbete ska fungera på ett tillfredsställande sätt. En bra sammanhållning 
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kan leda till att förtroendet och tilliten ökar vilket i sin tur kan medföra att teamet 
blir effektivare. En anledning till att teamkänslan är viktig för ett team kan vara 
individens behov att tillhöra en grupp.  
  

5.2 Att koordinera teamet   
Vår studie har visat att en respondent anser att koordinering bygger på täta 
kontakter via chatt samt veckomöten för att han ska veta hur teamet ligger till i 
arbetet. Samtidigt har vi sett att det finns de som anser att hur koordineringen 
fungerar beror på vilka personer som ingår i teamet. Vi har även sett att två av 
respondenterna koordinerar arbetet genom att medlemmarna lämnar 
statusrapporter på arbetets fortskridande samt att de har möten med genomgång 
av utfört arbete. Det visade sig också att en respondent koordinerar arbetet med 
teamet genom kontakt via e-post, telefon, elektronisk kalender och fysiska möten 
för han anser att det ger honom en överblick över projektet. Han säger även att det 
inte har någon större betydelse om teamet är virtuellt eller inte utan menar att det 
som är svårt är koordineringen i sig. Studien visar också att en respondent 
föredrar virtuella team framför traditionella team tack vare verktyget han 
använder vid koordineringen. Han vill dock betona att verktyget han använder i 
sin koordinering av teamet inte är ett kontrollverktyg.  
  
Duarte och Snyder (2001) skriver om hur viktigt det är att ledaren tydliggör hur 
informationen ska förmedlas samt på vilken nivå den ska vara samtidigt som 
Pauleen (2004) nämner hur viktigt det är att välja lämpliga 
kommunikationskanaler. Vidare menar Pauleen (2004) att en ledare i ett virtuellt 
team behöver förändra sitt sätt att koordinera och kontrollera samt att det är 
viktigt hur han hanterar valet av teknik. Det är enligt Duarte och Snyder (2001) 
skillnad mellan att leda ett virtuellt team mot att leda ett traditionellt team och de 
får medhåll av Pauleen (2004) som skriver att ledaren i det virtuella teamet inte 
längre kan kontrollera arbetsprocesser på traditionellt sätt utan behöver utveckla 
andra koordinations- och kontrollmekanismer. Men samtidigt kan förändrade 
koordineringsmekanismer mottas med misstänksamhet. Townsend et al. (1998) 
menar att medlemmar i ett virtuellt team till en början kan tro att det elektroniska 
systemet används för att kontrollera dem och betonar hur viktigt det är för en 
ledare att klargöra policyn beträffande detta. Han menar att med tiden kommer 
medlemmarna i det virtuella teamet att lita på systemet. Problem kan dock uppstå 
senare under arbetets gång och Horton och Biolsi (1993) menar att 
koordineringsproblemen de kunde se i sin studie berodde på brister i 
kommunikationen om arbetets framskridande, i att dela med sig av färdigt arbete 
och med att samordna de färdiga delarna. Det finns därför en anledning att hålla 
med Jackson (1999) när han säger att det är väldigt viktigt att i sin koordinering 
vara tydlig med deadlines och mål som kan delges elektroniskt till samtliga 
medlemmar.  
 
Med stöd av Duarte och Snyder (2001) och Pauleen (2004) ser vi hur viktigt det 
är att ledaren förklarar för teamets medlemmar hur koordineringen ska ske. 
Genom att tydligt beskriva vilken information som krävs och hur den ska 
distribueras underlättar ledaren både för sig och för teamets medlemmar. Vi ser 
att samtliga respondenter är tydliga med sina medlemmar om vilka 
informationskanaler de ska använda sig av eftersom två av respondenterna 
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använder sina integrerade verktyg och de andra två använder sig av telefon. Vi ser 
olikheter mellan det en respondent anser och det författarna Duarte och Snyder 
(2001) och Pauleen (2004) skriver om att leda virtuella och traditionella team. En 
anledning till att respondenten tycker att det är samma sak kan vara att han är en 
person som måste resonera sig fram till beslut. Detta kan innebära att han ser 
svårigheter i att ge kortfattade direktiv utan att först diskutera. Det medför att 
koordinering i sig blir svårt oavsett om teamet är virtuellt eller inte. Vi har även 
sett i vår studie att koordinering genom kontroll är viktig. Med det avses den 
kontroll som sker via exempelvis statusrapporter. Medlemmarna i ett virtuellt 
team finns inte i närheten av varandra vilket kan göra det nödvändigt att resultat 
redovisas på ett sätt som gör att alla inom teamet är medvetna om hur teamet 
ligger till med arbetet. 
  

5.3 Kommunikationskanaler i  virtuella team 
Det finns ett antal olika kommunikationskanaler som kan användas vid 
koordinering av ett virtuellt team. Vi har analyserat de kommunikationskanaler 
som våra respondenter använder i sin koordinering.  
 

5.3.1 Chatt 
I vår studie har vi sett att det är endast två av respondenterna som använder sig av 
chatt i sin koordinering. Denna chatt finns integrerad i deras verktyg och kan 
användas privat och publikt för att konversera med varandra i teamet. Vi har sett 
att chatten används för att samtala vilket respondenterna tycker underlättar deras 
koordinering av teamet därför att det sker i realtid. I vår studie nämner de 
ingenting om att det kan uppstå förvirring om det är många som skriver. En 
nackdel som en av respondenterna nämner är att text kan missförstås eftersom det 
saknas tal, ansiktsuttryck och kroppsspråk. 
 
Duarte och Snyder (2001) beskriver chatten som ett verktyg i vilket man kan 
förmedla sig skriftligt med andra personer i realtid och att det som skrivs är 
tillgängligt omedelbart. Vidare menar Duarte och Snyder (2001) att 
informationsrikedomen är låg då tillgängligheten av talet, ansiktsuttryck och 
kroppsspråk i meddelandet saknas. Författarna säger att när många chattar 
samtidigt kan det uppstå förvirring om vem som skrev vad. En nackdel som 
Duarte och Snyder (2001) nämner är att chatten kan upplevas som störande och 
många teammedlemmar ser det som ännu ett sätt att bli avbruten i sitt arbete. 
 
En nackdel som Duarte och Snyder (2001) tar upp är att det kan uppstå förvirring 
om flera chattar samtidigt. Våra respondenter nämner inget om detta och en trolig 
orsak kan vara att det är få deltagare i teamet eller att deras verktyg som 
innehåller bland annat video gör att de ser när medlemmen är tillgänglig i teamet 
och därför är det inget problem om flera chattar samtidigt. Vi har inte sett att 
respondenterna upplever att det är störande med chatten utan tvärtom upplever de 
chatten som ett bra hjälpmedel för att koordinera teamet. En trolig anledning till 
att respondenterna är positiva till chatten kan vara att de tidigt kan upptäcka vilka 
funderingar som medlemmarna har och därför ge snabbare feedback. En annan 
anledning kan vara att respondenterna arbetar med att utveckla sitt verktyg som 
bland annat innehåller chatt och därför är de positivt inställda till chatten. 
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5.3.2 Whiteboard och delning av dokument 
I vår studie har vi sett att två av respondenterna har möjlighet att använda 
whiteboard och delning av dokument. Vi har sett att en respondent upplever att 
whiteboard och delade dokument är viktiga för honom vid koordineringsmöten 
med teamet. Studien har visat att respondenten tycker att en whiteboard är ett bra 
hjälpmedel för ett team att rita upp idéer och tankar men också för att kunna visa 
delade dokument. Vi har även sett att den av respondenterna som inte har tillgång 
till whiteboard idag önskar att få det i framtiden för att underlätta koordineringen 
av teamet. Hans kollega har börjat använda delning av dokument vilket han tycker 
är ett bra stöd vid koordineringsmöten. 
 
Duarte och Snyder (2001) tycker att en whiteboard är ett bra hjälpmedel för ett 
team att rita upp idéer och tankar men också visa delade dokument. Vidare menar 
Duarte och Snyder (2001) att användningen av en whiteboard är mest effektiv 
tillsammans med andra tekniska hjälpmedel som ljud, video och chatt.  
 
En trolig anledning till att två av respondenterna använder sig av whiteboard och 
delning av dokument kan vara att det blir naturligt för respondenterna att använda 
sig av dessa eftersom det ingår i deras verktyg som även innehåller ljud, video 
och chatt. Detta gör att en förklaring i ord underlättar förståelsen för det som ritas 
och visas med hjälp av whiteboard och delning av dokument under ett 
koordineringsmöte. En trolig orsak till att de två andra respondenterna inte 
använder sig av whiteboard och delning av dokument fullt ut för närvarande kan 
vara att de inte har tillgång till liknade verktyg som de förstnämnda 
respondenterna.  
 

5.3.3 Video 
Vi har sett i vår studie att två respondenter använder sig av video i sin 
koordinering och att de anser det vara ett bra stöd för dem. En av dessa 
respondenter menar dock att bättre bildkvalité skulle underlätta att se nyanser i 
reaktioner hos de personer som medverkar vid koordineringsmötena. Båda 
respondenterna har en snabb uppkoppling men den ena respondenten vidhåller 
ändå att bildkvalitén ibland är otillräcklig. Studien visar även att det finns 
personer som känner sig bevakade om kameran är på samtidigt som en respondent 
betonar att de inte använder videofunktionen för att kontrollera medlemmarna 
utan enbart för att leda och koordinera dem. Han menar att medlemmarna fritt kan 
välja om de vill sända bild eller inte och förklarar att om de vill vara privat kan 
videosändningen stängas av. Dock har vi sett att den andra respondenten saknar 
möjligheten att kunna se vilka som finns på sina rum om de inte sänder bild. Han 
förklarar att han vill kunna se dem för att veta om han kan kommunicera med dem 
direkt. Vi har också sett att video anses vara en av de viktigaste delarna i ett 
verktyg som är igång dygnet runt och en respondent beskrev en känsla av 
isolering om han tappar den kontakten med de övriga. Han menar att han då 
upplever en tystnad även om det inte var något ljud innan. Trots att han tycker att 
video är väldigt bra menar han att det inte är lika bra som att träffas fysiskt och 
säger att det inte är meningen att tekniken ska efterapa verkligheten. Studien har 
även visat att två andra respondenter inte använder sig av video för de anser att 
video inte tillför koordineringen någonting. Det framkom att en av dessa två 
respondenter ser en fördel med möten utan kamera eftersom han anser att det ger 
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honom tillfälle att arbeta med projektet när saker som inte direkt angår honom 
kommer upp på mötet. Studien visade även att samma respondent tycker att 
kroppsspråket saknas även då video används vid koordinering.  
 
Video har enligt Duarte och Snyder (2001) en hög grad av informationsrikedom 
för att tal och kroppsspråk finns med men de säger samtidigt att bildens kvalité 
vid rörelser och bildens upplösning är beroende av en snabb uppkoppling. Oavsett 
hög grad av informationsrikedom och bra bildkvalité menar Townsend et al. 
(1998) att en teknik med en rik kommunikationskontext aldrig kan kopiera den 
fysiska omgivningen. Duarte och Snyder (2001) nämner även att frågan om 
privatliv uppstår eftersom man kan se på en annan person utan den personens 
vetskap och eftersom det virtuella teamet till en början kan uppleva tekniken som 
en kontrollmekanism är det väldigt viktigt att vara tydlig med vilka policys som 
gäller vid användandet av tekniken (Townsend et al., 1998). De som använder 
video en längre tid kan ibland uppleva att det ger dem en känsla av social närvaro 
och sammanhållning i teamet. Trots det kan de som är erfarna att arbeta virtuellt 
ofta föredra teknik med en lägre grad av social närvaro och informationsrikedom. 
Detta för att virtuella team ibland enligt Duarte och Snyder (2001) kan uppleva 
video som distraherande speciellt om de känner varandra väl.  
 
Vi tolkar att de två respondenter som inte använder video i sin koordinering 
känner varandra väl inom teamet och att de av den anledningen anser att video 
inte är nödvändigt. Vi ser en skillnad mellan vad författarna Duarte och Snyder 
(2001) skriver och vår studie när det gäller sambandet mellan erfarenheten att 
arbeta virtuellt och viljan att använda video. Vi kan inte styrka att erfarenhet av 
virtuellt arbete påverkar respondenternas vilja att använda video. För trots att tre 
av respondenterna har lika lång erfarenhet av virtuellt arbete upplever en av dem 
inte att video ger honom stöd i koordineringen. En trolig orsak till att två av 
respondenterna alltid använder video kan vara att de har utvecklat verktyget de 
använder i vilket video är integrerat. Enligt Duarte och Snyder (2001) väljer ofta 
erfarna virtuella team inte video som verktyg. Det kan enligt dem tvärtom vara ett 
misstag att använda video om inte en hög grad av social närvaro och 
informationsrikedom krävs. Det kan således tolkas som en fördel att 
medlemmarna i teamet där video används kan välja bort att sända bild när de 
tycker att situationen inte fordrar det. En anledning till att de väljer att inte sända 
bild är enligt en respondent att de upplever sig bevakade. En annan anledning kan 
vara att medlemmarna själva blir distraherade och även tror att andra blir det. Att 
använda sig av video kan till viss del jämföras med att arbeta i ett kontorslandskap 
eftersom de som deltar kan iaktta varandra utan den andres vetskap. De som 
föredrar kontorslandskap framför video tänker förmodligen inte på detta. En 
anledning till att vissa personer trivs med att arbeta i kontorslandskap eller med 
video och att andra personer inte trivs med det kan ha med personligheten att 
göra. 
 

5.3.4 E-post 
I vår studie har vi sett att samtliga respondenter dagligen använder e-post i sin 
koordinering och att det upplevs som ett bra stöd i den dagliga kontakten med 
teamet. Vi har även sett att det förs en ständig kontakt med teamen under 
projektarbetets gång genom e-post. Studien visar också att samtliga respondenter 
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arbetar med att utveckla avancerad teknik och två av respondenterna har utvecklat 
sitt eget integrerade verktyg men alla respondenterna använder ändå enkel teknik 
som e-post som ett stöd i sin koordinering. Fördelen med e-post som 
respondenterna nämner är oberoendet av tid och plats men de nämner samtidigt 
att avsaknad av kroppsspråk är en nackdel. Vi har dock sett att en respondent 
menar att det finns de som inte tycker om e-post och av den anledningen inte 
sköter den på ett tillfredsställande sätt. Den respondenten betonar emellertid att 
han inte ser något problem med det. Det framkom även i vår studie att 
koordinering kan fungera bra med enkel teknik som e-post och att komplicerad 
teknik snarare kan upplevas som ett hinder. 
 
Pauleen (2004) skriver att många teamledare ser e-post som en bas för det 
virtuella teamet som på ett effektivt sätt länkar samman det. E-post är enligt 
Duarte och Snyder (2001) det mest använda verktyget vid distansarbete och de 
menar att även erfarna virtuella team som arbetar i högteknologiska 
organisationer använder sig av sådan enkel teknik. Dock nämner författarna att en 
mottagare av e-post kan uppleva innehållet som mindre viktigt än om det 
diskuteras mellan fyra ögon. Vidare säger de att e-post har en låg grad av social 
närvaro och informationsrikedom för att det fysiska mötet, talet och kroppsspråket 
saknas. Författarna ser den låga graden av social närvaro som en nackdel men ser 
samtidigt en fördel med att det är enkelt att lära sig använda e-post. Även om det 
är enkelt att lära sig använda e-post behärskar inte alla det och enligt Pauleen 
(2004) kan en ledare lätt förledas av sin egen erfarenhet och glömma bort att ta 
hänsyn till teammedlemmarnas kunskaper om, och erfarenheter av, e-post. 
Författaren menar att detta kan skapa problem i teamet. För att undvika problem 
kan man tillse att kunskaper om tekniken finns inom teamet för de som är mer 
bekväma med tekniken är enligt Horton och Biolsi (1993) mer positiva till att 
använda den. Teknik blir dock alltmer användarvänlig vilket medför att 
motståndet mot tekniken minskar (Townsend et al., 1998).  
 
Det finns många fördelar med e-post och Duarte och Snyder (2001) nämner 
enkelheten att nå många personer som ett exempel. En orsak till att 
respondenterna använder e-post kan vara att de enkelt kan nå alla medlemmarna i 
teamet oavsett teamets storlek. Möjligheten att skicka samma meddelande till hela 
teamet kan medföra att samtliga medlemmar hålls uppdaterade om arbetets 
framskridande. Pauleen (2004) skriver att ledare ser e-post som en 
sammanhållande länk och en anledning till att respondenterna använder e-post 
kan vara att det underlättar för dem att hålla samman teamet vilket i sin tur kan 
effektivisera arbetet. E-postens förträfflighet visar sig inte minst av det faktum att 
trots samtliga respondenters erfarenhet av avancerad teknik ser de e-post som ett 
stöd i koordineringen. Detta styrks av Duarte och Snyder (2001) som menar att 
enkel teknik som e-post även används i högteknologiska omgivningar. Dock har 
det i vår studie visat sig att det finns personer som inte tycker om e-post och en 
anledning till det kan vara avsaknad av bra kunskaper om hur e-post används på 
ett effektivt sätt. För enligt Pauleen (2004) är det viktigt för ledare av virtuella 
team att inte ta kunskaper för givna även om det avser enkel teknik och han menar 
att problem kan skapas i teamet om inte hänsyn tas till detta. Den respondent som 
nämnde att inte alla tycker om e-post såg inget problem med det i sitt team. Vi 
tolkar det som ett resultat av att samma respondent tämligen frekvent även 
använder telefon i sin koordinering och därför löser eventuella problem den 
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vägen. En anledning till att respondenten upplever ett litet motstånd mot e-post 
kan vara att mottagarna upplever det som skickas via e-post som mindre viktigt än 
om det diskuteras. Duarte och Snyder (2001) nämner att det ibland kan förhålla 
sig på det sättet. Det kan även nämnas att den enda nackdel med e-post som 
samtliga respondenter och Duarte och Snyder (2001) anger är avsaknaden av 
kroppsspråket men vi tolkar omfattningen av e-postens användande som att 
avsaknaden av kroppsspråket inte påverkar användandet av e-post vid 
koordinering negativt. 
 

5.3.5 Telefon och elektronisk kalender 
I vår studie har vi sett att två av respondenterna ofta använder sig av telefon för att 
koordinera samt en elektronisk kalender för att planera koordineringen av arbetet i 
det virtuella teamet. Båda dessa respondenter anser dock att man missar 
kroppsspråket när man använder telefonen. En av dem har ofta telefonmöten och 
tycker, trots avsaknad av kroppsspråket, att man klarar sig långt genom att 
använda sig av telefon i koordineringen av arbetet. Han menar att han vid 
telefonmötena samtidigt kan arbeta med projektet. Studien har även visat att de 
två andra respondenterna aldrig nämner att de använder telefon eller elektronisk 
kalender i sin koordinering. En av dem menar att i deras verktyg med chatt och 
bild ersätts telefonsamtalen av det ljud som även finns integrerat i verktyget.  
 
Enligt Duarte och Snyder (2001) är det många i högteknologiska organisationer 
som även använder icke datorstödd teknik, exempelvis telefon. De menar dock att 
kroppsspråket saknas när man använder sig av telefon vid koordinering. Men 
enligt Pauleen (2004) finns det ledare som menar att det går bra för dem att sköta 
koordineringen per telefon för att de kan höra på medlemmens röst om arbetet går 
bra eller inte. Han säger även att många ledare känner sig bekväma med att 
använda telefonen och menar att om teamet arbetar under tidspress kan telefonen 
vara ett bra hjälpmedel. Duarte och Snyder (2001) säger också att en elektronisk 
gruppkalender och ett schemaläggningssystem bör finnas med i alla virtuella 
teams teknik. De menar att använda dessa kan underlätta för teamets ledare att 
koordinera medlemmarnas arbete. En anledning till att de anser denna teknik 
perfekt för koordinering är att den inte kan användas till annat.   
  
Precis som Pauleen (2004) och två av respondenterna säger är telefonen och den 
elektroniska kalendern bra hjälpmedel vid koordinering av ett virtuellt team. De 
två respondenterna, som arbetar på samma företag, upplever att telefon och 
elektronisk kalender stödjer dem i deras koordinering och planering av projekten. 
Här kan vi se en skillnad mellan dessa respondenter och de andra två 
respondenterna vilka aldrig nämner att de använder telefon eller elektronisk 
kalender i sin koordinering. En anledning kan vara att det är stor skillnad mellan 
respondenternas arbetsuppgifter. Det kan möjligtvis vara så att det är en större 
tidspress för respondenterna som använder kalender i sin koordinering eftersom 
de har kunder som ställer kravet på dem att vara färdiga inom en viss tid. En 
annan anledning kan vara att de respondenter som inte använder kalender i sin 
koordinering har en kontinuerlig kontakt med teamets medlemmar vilket kan 
medföra att de inte behöver samma typ av tidskoordinering. Eftersom dessa 
respondenter ständigt är inloggade i sitt verktyg medför det att omedelbar 
feedback kan ges till teamet vilket gör att respondenterna har en ständig kontroll 
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över arbetets framskridande. Detta kan medföra att korrigering av eventuella 
brister kan ske tidigare under arbetet istället för att det justeras först vid ett senare 
möte. En trolig anledning till att de respondenter som använder elektronisk 
kalender i sin koordinering tycker att det ger dem ett bra stöd kan vara avsaknad 
av denna kontinuerliga kontakt inom teamet. En av dessa respondenter anser även 
att han klarar sig långt med att använda telefon och Pauleen (2004) nämner också 
att många ledare känner sig bekväma med att använda telefonen i sin 
koordinering. Anledningen till att denna respondent tycker bra om att använda 
telefonen kan vara att han ser den som ett bra komplement till e-posten eftersom 
telefonen möjliggör för honom att diskutera på ett annat sätt. Respondenten 
beskriver sig själv som en person som måste resonera sig fram till beslut vilket 
kan innebära att han har ett behov av synkron kommunikation. 
 

5.3.6 Fysiskt möte 
I vår studie har vi sett att samtliga respondenter blandar fysiska och virtuella 
möten för de tycker att den fysiska kontakten är en förutsättning för en bra 
koordinering. Studien har även visat att endast en av respondenterna alltid startar 
med ett fysiskt möte för att sedan använda sig av virtuella möten. Vi har sett att de 
övriga respondenterna ibland startar med fysiska möten men att de varvar under 
projektets gång mellan att ha fysiska och virtuella möten. 
 

Duarte och Snyder (2001) menar att ett fysiskt möte är viktigt när ett team 
påbörjar sin livscykel för att det fysiska mötet har en hög grad av social närvaro 
och informationsrikedom. Pauleen (2004) anser att fysiska möten är ett bra sätt att 
bygga upp en god gemenskap i teamet men betonar samtidigt att man kan leda ett 
helt virtuellt team genom att använda sig av väl genomtänkta 
kommunikationskanaler. 
 

En anledning till att respondenterna använder sig av fysiska möten kan vara att 
respondenten och teammedlemmarna lär känna varandra eftersom ett fysiskt möte 
har hög grad av social närvaro och informationsrikedom vilket gör det lättare att 
koordinera och förstå varandra när de övergår till att ha virtuella möten. Vi har 
sett en skillnad på hur respondenterna använder sig av fysiska möten. En trolig 
anledning kan vara att respondenterna redan har en upprättad kontakt till 
teammedlemmarna vilket gör att de inte alltid startar sina projekt med ett fysiskt 
möte utan blandar fysiska och virtuella möten under projekttiden. En annan trolig 
anledning kan vara att det har att göra med vilket verktyg respondenterna 
använder sig av vid koordinering. Pauleen (2004) och respondenterna anser att 
fysiska möten är ett bra sätt att bygga upp en god gemenskap i teamet men 
Pauleen (2004) betonar samtidigt att man kan leda ett helt virtuellt team genom att 
använda sig av väl genomtänkta kommunikationskanaler. En trolig anledning till 
att respondenterna ser ett behov av fysiska möten trots att de använder sig av 
avancerade kommunikationskanaler kan vara att de anser att fysiska möten är 
viktiga vilket kan styrkas av Groth (1999) som menar att ingen kanal kan ersätta 
det fysiska mötet för det är vår rikaste kommunikationskanal. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till i vår studie. Vi ger 
även förslag på fortsatt forskning inom det område vi har studerat. 
 

6.1 Våra slutsatser 
Syftet med vår undersökning var att identifiera viktiga faktorer vid koordinering 
av virtuella team.   
  
I vår undersökning kom vi fram till att den kommunikationskanal som används 
inte behöver ha en hög grad av informationsrikedom eller social närvaro för att 
den skall upplevas som ett stöd vid koordineringen av virtuella team utan valet av 
kommunikationskanal har med organisationskulturen att göra. Väl inarbetade 
vanor och rutiner gör att man gärna arbetar vidare med de 
kommunikationskanaler man redan använder istället för att byta. Valet av 
kommunikationskanal har även med användarnas personlighet att göra eftersom 
man känner sig mer bekväm och trygg med viss teknik och därför hellre använder 
den.  
 

Koordineringen kräver tydlighet med vilken information som ska cirkulera samt 
vilka kommunikationskanaler som ska användas. Om medlemmarna på ett tydligt 
sätt informeras om hur arbetet i projektet ska struktureras medför det att arbetet 
lättare kan koordineras.  
 

Teamkänsla är viktig när det gäller koordinering av virtuella team för att det ökar 
sammanhållningen inom teamet och ger medlemmarna en känsla av samhörighet. 
I den process där sammanhållningen ökar skapas en ömsesidig tillit bland 
medlemmarna och de upplever en grupptillhörighet. Känslan av att tillhöra en 
grupp stärks ytterligare om teamet har fysiska möten speciellt i inledningen av 
projektet. Kontakten och känslan av samhörighet inom teamet är viktigt för att 
medlemmarna ska känna sig mer delaktiga vilket leder till att teamet blir mer 
effektivt och lättare att koordinera.     
 

Feedback är viktigt vid koordineringen av virtuella team för det ger en kontroll 
över arbetets framskridande samt en kontroll på om kommunikationen inom 
teamet fungerar. Utebliven feedback visar att kontakt krävs för att få denna 
kontroll. I den dagliga kontakten framkommer frågeställningar som kräver 
omedelbar feedback medan de inplanerade kontrollerna i form av rapporter ger en 
regelbunden och mer långsiktig feedback. Den omedelbara feedbacken är väldigt 
värdefull vid koordinering för att det ger en snabb respons medan den långsiktiga 
feedbacken ger en mer övergripande bild över projektet.  
 

Det är viktigt att medlemmarna i teamet har de ämneskunskaper som projektet 
kräver för att de ska kunna delta i arbetet. Rätt kompetens för projektet medför att 
koordineringen av arbetet inom teamet blir effektivare. Kunskap om de 
kommunikationskanaler som används är också viktig för koordineringen för att 
det är en förutsättning för att alla medlemmar ska kunna medverka på samma 
villkor. Om den kunskapen saknas är utbildning ett måste för att teamets 
medlemmar ska kunna kommunicera med varandra och på så sätt underlätta 
koordineringen.   
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Ett antal intressanta frågor har uppstått under vårt arbete med uppsatsen. Frågor 
som kan vara lämpliga att undersöka närmare är: 
 
- Hur upplever teammedlemmar koordineringen i ett virtuellt team? 
- Hur upplever teammedlemmar att olika kommunikationskanaler fungerar? 
- Vilka problem uppstår i de virtuella team som arbetar över kulturella gränser 

och hur löser man dem? 
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Bilaga A  
 
Frågeguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
Hur länge har du arbetat i det här företaget? 
Hur länge har du arbetat med virtuella team? 
 
 

1. Berätta vilken erfarenhet du har av att arbeta i virtuella team? 
o Hur vanligt är det att ni arbetar virtuellt? 

 
2. Vad tycker du ingår i din roll som teamledare? 

o Vad tycker du är viktigast i din roll? 
 

3. Berätta vilken erfarenhet du har av att koordinera virtuella team? 
 
4. Berätta hur du startar ett virtuellt team? 

o Hur väljer du medlemmar? 
o Hur långa är projekten som virtuella team arbetar med? 
o Hur går processen från början till slut? 
 

5. Berätta hur du koordinerar ett virtuellt team! 
o Hur tycker du att det är att koordinera ett virtuellt team? 
o Hur ser en arbetsdag ut gällande virtuella team?  

 
6. Vilken teknik använder ni när ni koordinerar arbetet i teamet? 

o Hur tycker du att den fungerar? 
o Saknar du någon funktion i tekniken? 

 
7. Tycker du att en teammedlems inställning till teknik påverkar 

koordineringen? 
 

8. Om du fick önska fritt vilket stöd skulle du då önska att det fanns? 
 
9. Vilka möjligheter ser du att med att koordinera ett virtuellt team? 

 
10. Vilka begränsningar ser du med att koordinera ett virtuellt team? 
 
11. Är det något som du vill tillägga som du tycker att vi har förbisett 

angående koordinering av ett virtuellt team? 


