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Sammanfattning 

Globalisering är ett fenomen som tack vare teknikens framsteg, blir allt vanligare. Då tekniska 

kommunikationsverktyg gör det möjligt för individer att kommunicera med varandra oavsett plats, har 

virtuella team blivit en allt mer alldaglig arbetsform. Trots att detta är ett nytt sätt att arbeta på, 

förväntas dock projektledare att koordinera sitt virtuella team enligt samma projektledningsmetodik 

som för traditionella team.  

Vi har i denna kvalitativa uppsats utrett hur tillit uppkommer i virtuella team, och vilka utmaningar 

som kan finnas för att skapa tillit i virtuella team. Med utgångspunkt i detta drar vi slutsatser om hur 

projektledare kan arbeta för att främja tillit i virtuella team. För att svara på uppsatsens 

forskningsfrågor genomfördes tre intervjuer på en av Sveriges största organisationer. Respondenterna 

har en lång erfarenhet av projektledning och av att arbeta i virtuella team.  

Slutsatsen visar att projektledare kan främja tillit i virtuella team genom olika virtuella 

kommunikationsaktiviteter. I virtuella team har projektledaren en begränsad kommunikationskanal till 

övriga projektmedlemmar, en kanal som består av tekniska kommunikationsverktyg och som skapar 

förutsättningar för virtuell kommunikation. Detta skapar ett starkt beroende mellan kommunikation 

och tillit i virtuella team. Genom att etablera en kontinuerlig kommunikation kan projektledare bättre 

koordinera varje projektmedlem att röra sig i rätt riktning mot ett och samma mål, vilket främjar tillit.  

Nyckelord: Virtuella team, Tillit, Virtuell kommunikation, Tekniska kommunikationsverktyg, 

Projektledning 

 

 
  



 

  



 

Abstract 

Globalization is a phenomena that is, because of the advances in technology, becoming more and 

more common. New tools for communication enables project teams to collaborate across the globe. 

Hence, Virtual Teams are emerging to become the new routine way of working. However, even 

though virtual teams are a new way of working, many project managers are expected to lead in the 

same way as in traditional project teams.  

In this qualitative bachelor thesis in informatic we have studied how trust emerges in virtual teams, 

and what challenges this presents. Moreover, we used these results in order to investigate and present 

how project managers can foster trust in virtual teams. We conducted three interviews at one of 

Sweden’s largest organizations with project managers well experienced with working in virtual teams.  

The conclusion indicates that project managers through several activities indeed can foster trust in 

virtual teams. In virtual teams the project manager’s interaction with the other team members is 

limited by the technical tools used for communication. This results in a strong dependency between 

trust and virtual communication. The project manager can, by establishing a continuous 

communication within the team, reach a higher level of coordination. This enables every team 

member to move forward in the same direction, towards the same end result, despite the distance 

between them, fostering trust.  

Keywords: Virtual Teams, Trust in Virtual Teams, Virtual communication, Technical Communication 

Tools, Project management   
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1 Inledning 

Syftet med detta avsnitt är att presentera de problem som analyseras i studien och ge läsaren en 

förståelse för studiens förankring i bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund   

Idag kan vi tack vare teknikens framsteg kommunicera med människor och organisationer på andra 

sidan världen. Flera företag växer sig allt större genom globalisering (Rugman, 2012) och 

organisationer som inte strävar mot globalisering riskerar att förlora marknadsandelar i den snabbt 

växande globala ekonomin och samhället (Berry, 2011).  

"Globaliseringen påverkar hela vårt sätt att arbeta." (Myrén, 2008, 3 nov). 

Detta resulterar i att vi idag kan se samma produkt på flera olika platser i världen och att företag nu 

måste koordinera support och andra tjänster mellan dessa olika platser för att kunna möta behov på 

lokala marknader (Harvey & Griffith, 2007; Kayworth & Leidner, 2002; Lee, 2014). I takt med att 

organisationer vidgar sina globala nätverk blir virtuella team en allt vanligare arbetsform (Wallström, 

2010, 12 feb). Med virtuella team avser vi i följande arbete, en temporär samling individer på olika 

geografiska platser som tillsammans i ett team arbetar mot ett mål eller produkt där tekniska 

hjälpmedel är en förutsättning för kommunikation. Virtuella team möjliggör erhållandet av resurser 

och kompetens från hela världen (Kankanhalli et al., 2007). 

Men det finns inte bara fördelar med att arbeta i virtuella team. Samtidigt som individer erbjuds 

möjligheter att arbeta tillsammans med personer i nya delar av världen, förväntas de flesta 

projektledare ändå leda arbetet på samma sätt som om teamet vore samlokaliserat (Wallström, 2010, 

12 feb). Faktum är att projektledare för virtuella team ställs inför andra utmaningar och möjligheter, 

samt har behov av andra färdigheter än en projektledare för traditionella team (Kuruppuarachchi, 

2009; Lee, 2014; Wallström, 2010, 12 feb).  

Många av dessa utmaningar beror på att merparten av kommunikationen, på grund av den geografiska 

spridningen, inte sker ansikte-mot-ansikte utan snarare med hjälp av tekniska kommunikationsverktyg 

(Berry, 1997; Ford et al., 2017; Greenberg et al., 2007; Kuruppuarachchi, 2009; Wise, 2013), såsom 

videokonferenser, e-post och chattrum (Bergiel & Bergiel, 2008; Greenberg et al., 2007; Iacono & 

Weisband, 1997; Jarvenpaa et al., 1998; Martins et al., 2004; Ratcheva & Vyakarnam, 2000). Vi 

kallar detta för virtuell kommunikation. Den virtuella kommunikationen särskilt i kombination med en 
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större mångfald av projektmedlemmar förändrar processen att bilda relationer och sätta normer i 

gruppen, vilket påverkar hela sättet som teamet fungerar och samverkar på (Myrén, 2008, 3 nov; 

Powell et al., 2004; Wise, 2013). 

Genom virtuella team ser vi idag en ny kultur med nya förutsättningar som organisationer och 

projektledare måste vara medvetna om (Myrén, 2008, 3 nov). Denna nya kultur är ett resultat av att 

projektmedlemmarna i de virtuella teamen kommer från olika organisationer och kulturer. 

Projektmedlemmar tar därmed med sig olika förväntningar på mål, beteenden och integritet 

(Ratcheva, & Vyakarnam, 2000) och därför behöver projektledaren i ett tidig stadium av projektet 

arbeta med att teamet hittar en gemensam grund av värderingar och normer att bygga teamets 

arbetssätt på (Häkkinen, 2004). Detta ser vi även i traditionella projektgrupper, men det blir enligt 

Häkkinen (2004) tydligare i virtuella team då “naturliga” och gränsöverskridande 

kommunikationsverktyg som till exempel kroppsspråk ofta saknas, vilket gör det svårare att hitta en 

gemensam struktur. Men vad händer med projektmedlemmarnas förmåga att knyta an till varandra när 

den enda kanalen för kommunikation är tekniska kommunikationsverktyg, och hur påverkar detta 

förmågan att känna tillit till teamet? I en arbetsform som präglas av samarbete mellan olika individer 

på olika platser blir begreppet tillit centralt (Jarvenpaa et al., 1998). Hur kan du lita på att en 

projektmedlem du aldrig har träffat kan, vill och kommer leverera vad den åtagit sig att leverera? Den 

typen av frågor har styrt den här uppsatsen.  

1.2 Problemformulering 

Virtuella team presenterar utmaningar som inte existerar i traditionella team där projektmedlemmarna 

träffas dagligen (Kuruppuarachchi, 2009; Lee, 2014; Wallström, 2010, 12 feb). Greenberg et al. 

(2007) förklarar att när teamet befinner sig på olika platser riskeras kommunikationen att kantas av 

störningar, missuppfattningar och missförstånd.  

Att det virtuella teamet till större del existerar elektroniskt medför begränsningar i kommunikationen 

då projektledaren inte har möjlighet att kommunicera med projektmedlemmarna ansikte-mot-ansikte 

(Berry, 1997; Ford et al., 2017; Greenberg et al., 2007; Wise, 2013). Precis som vilken annan typ av 

team som helst måste projektledare för ett virtuellt team kommunicera med projektmedlemmar för att 

koordinera arbetet och driva det framåt mot slutprodukten (Thomas, 2007). Virtuell kommunikation 

leder till att det blir svårare att sätta en tydlig gruppstruktur (Powell et al., 2004). Detta bidrar till 

svårigheter för projektledare att känna tillit till projektmedlemmar (Wise, 2013; Greenberg et al., 

2007) och leda teamet mot framgång (Myrén, 2008, 3 nov; Powell et al., 2004; Wise, 2013). Detta är 

ett problem eftersom tillit är en kritisk faktor för framgångsrika team (Jarvenpaa et al., 1998; 

Kanawattanachaia & Yoo, 2002; Mayer et al., 1995; Wise, 2013). Således antar vi att tillit kan uppstå 

i virtuella team och att det snarare är en fråga om hur tillit skapas. Mayer et al. (1995) definierar tillit 
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som en förväntan att den andra partens handlande är i enlighet med dess åtaganden, samt att denna 

kommer att agera hederligt och inte dra nytta av den förstes sårbarhet, även om tillfället ges. Att vara 

sårbar innebär att det finns något av värde som riskerar att gå förlorat. Tillit i sig är inte en risk, utan 

snarare villigheten att ta en risk, avslutar Mayer et al. (1995). Virtuella team med en hög nivå av tillit 

har större chans att skapa ett frekvent kommunikationsflöde jämfört med samma team fast med en låg 

nivå av tillit (Jarvenpaa & Leidner, 1999; Kanawattanachaia & Yoo, 2002).  

Ytterligare en följd av virtuell kommunikation är att skriftlig kommunikation har begränsningar i form 

av tiden det tar att både komponera meddelanden såväl som att läsa och förstå innebörden av dessa 

(Jarvenpaa & Leidner, 1999; Ratcheva & Vyakarnam, 2000). Samarbetet projektmedlemmarna 

emellan blir därav en annan sort då begränsningar i kommunikationen gör det nödvändigt att arbeta 

mer individuellt (Lee, 2014). Projektledare behöver således ta till ledarskapsstilar som är anpassade 

till individuellt arbete (Lee, 2014; Rad & Lavin, 2003). 

Sammanfattningsvis så kräver virtuella team en annan typ av projektledning än traditionella team, 

främst eftersom kommunikationen sker på ett annat sätt. Den virtuella kommunikationen saknar 

elementet ansikte-mot-ansikte, vilket bland annat försvårar skapandet av tillit i teamet.  

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur tillit uppkommer i virtuella team. Vidare vill vi utreda vad 

som kan hämma tillit i virtuella team genom att intervjua erfarna projektledare. Genom att till sist 

identifiera hur projektledare kan arbeta med att främja tillit i virtuella team hoppas vi kunna bidra med 

råd och riktlinjer som kan stödja projektledare i virtuella team mot ett bättre virtuellt ledarskap. Under 

arbetet med att kartlägga tillit i virtuella team har studien ett beskrivande syfte vilket övergår i arbetet 

med att ta fram riktlinjer till ett normativt syfte. Resultatet kommer således att bidra med kunskap 

kring hur projektledare bör bedriva sitt arbete för att leda virtuella team med större chans att projektet 

går i mål.  

1.3.1 Frågeställningar  

För att uppfylla uppsatsens syfte har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

● Hur uppkommer tillit i virtuella team?  

○ Vilka utmaningar finns med att skapa tillit i virtuella team? 

● Hur kan projektledare främja tillit i virtuella team? 
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1.4 Avgränsningar  

I detta arbete begränsar vi oss till begreppet tillit i en organisatorisk kontext. Delar av insamlingen av 

data har skett på engelska. Då har det engelska begreppet trust använts. En synonym till tillit är 

förtroende. Förtroende är således ytterligare en svensk översättning till begreppet tillit. Vi avgränsar 

oss från att utreda skillnader och likheter mellan begreppen förtroende och tillit på grund av arbetets 

tidsram. Under arbetets gång har vi således alltid använt begreppet tillit. Vi utreder betydelsen tillit i 

3.2.1 Definition av tillit.  

Vi fokuserar på virtuella team som arbetar geografiskt utspritt. I arbetet avgränsar vi oss till virtuella 

team i vilka projektmedlemmarna befinner sig på olika geografiska platser så att de knappt eller aldrig 

träffar varandra “i verkligheten”. Våra respondenter har erfarenheter av virtuella team från flera IT-

projekt. Således utgör IT-projekt utgångspunkten för arbetet. I uppsatsen som följer fokuserar vi dock 

på hur virtuella team arbetar i kontexten tillit snarare än vad det virtuella teamet arbetar med under 

projektets gång. Detta gör att uppsatsens syfte inte behöver begränsas till IT-projekt, utan inkluderar 

vilken typ av projekt som helst där projektet drivs av ett virtuellt team. För att generalisera vår 

slutgiltiga rekommendation använder vi oss således av samlingsnamnet projekt genom hela arbetet.  

Uppsatsen utreder uteslutande projektledarens perspektiv och delaktighet i främjandet av tillit. Vi 

studerar hur en projektledare kan främja tillit mellan sig själv och varje individuell projektmedlem. Vi 

studerar även hur projektledare kan främja tillit sinsemellan övriga projektmedlemmar i det virtuella 

teamet. Såldes avgränsar vi oss bort från att studera hur en projektmedlem annan än projektledaren 

kan främja tillit i det virtuella team, vilket illustreras i Figur 1.  

 

Figur 1: Avgränsning av tillit i det virtuella teamet 
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Lee (2014) och Rad och Lavin (2003) argumenterar för att projektledare i virtuella team bör använda 

ledarskapsstilar som är anpassade till individuellt arbete, och således finner vi just projektledares 

perspektiv intressanta. I och med detta går dock projektmedlemmarnas perspektiv förlorat eftersom 

uppsatsens resultat fokuserar på projektledares ledarskap. Arbetet är avgränsat från ledarskapsstilar 

och teorier som fokuserar på andra projektmedlemmar än projektledaren.  

Eftersom virtuella team befinner sig på olika geografiska platser kommer i många fall 

projektmedlemmarna att befinna sig i olika kulturer. Detta kan självklart innebära stora utmaningar 

men också flera möjligheter. I denna uppsats kommer vi dock att avgränsa oss bort ifrån att identifiera 

dessa utmaningar och möjligheter, samt hur de kan påverka tilliten i ett virtuellt team. Denna 

avgränsningen beror både på arbetets omfång, som inte rymmer en utredning av kulturens påverkan 

på tillit, och på vår tillgång till respondenter från olika kulturer eller som har erfarenhet från att arbeta 

med olika kulturer.   

I uppsatsen läggs ingen vikt vid organisationen där respondenterna arbetar i, utan fokus är på 

fenomenet virtuella team. Vidare läggs fokus på hur respondenterna (projektledare) upplever tillit i 

virtuella team och inte på hur organisationen upplever tillit. Detta betyder att resultatet kan vara av 

intresse för alla projektledare för virtuella team oavsett organisation.    

1.5 Målgrupp  

I första hand är arbetet riktat till projektledare som önskar fördjupa sina kunskaper kring ledarskap av 

virtuella team för främjandet av tillit. Detta avser i enlighet med avgränsningen av uppsatsen 

projektledare i alla olika typer av projekt med virtuella team. I andra hand kan arbetet även vara av 

intresse för studenter inom management och projektledning, samt för organisationer som idag arbetar 

eller i framtiden vill arbeta över internationella gränser. Uppsatsen är även av intresse för de som 

djupare vill studera tillit i virtuella team och Mayer et al. (1995) Proposed Model of Trust, se avsnitt 

3.3.1 Proposed Model of Trust. Frågan Hur uppkommer tillit i virtuella team? gäller för alla 

projektmedlemmar, inte bara projektledaren. Således kan uppsatsen vara av intresse även för 

projektmedlemmar i virtuella team som själva vill arbeta aktivt för att främja tillit i sina uppdrag. 

I avsnitt 3 Litteraturöversikt redogör vi för våra centrala begrepp i arbetet och tydliggör även 

innebörden av eventuella tvetydiga begrepp i kontexten. Läsaren behöver således inte ha förkunskap 

om virtuella team eller tillit. Dock förväntas läsaren ha en viss förkunskap om projekt, både i fråga om 

definition, eftersom vi inte redgör för detta.  
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1.6 Disposition  

Uppsats är disponerad i följande avsnitt:   

1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till vår studie och ämnet problematiseras. Utifrån det 

presenteras studiens syfte, de forskningsfrågor som vi ska besvara, avgränsningar och vilken 

målgrupp uppsatsen riktar sig mot.  

2. Metod  

Inom detta avsnitt beskriver vi studiens metod och de vetenskapliga tillvägagångssätt som vi har 

använt för att generera data utifrån en kvalitativ metodansats. Vi diskuterar även våra 

förkunskaper om ämnet, forskningskvalitet och källkritik.  

3. Litteraturöversikt  

I detta avsnitt redogörs vi för den teori som är grunden i arbetet och som sedan används i 

analysen. Vi presenterar viktiga begrepp, teorier och modeller kring virtuella team.   

4. Empiri 

I empiriavsnittet presenteras respondenterna och deras utsagor kring virtuella team. Presentationer 

följer de teman vi funnit när vi analyserat intervjuerna.   

5. Analys & diskussion 

I detta avsnitt ställer vi de fynd vi identifierat i empirin mot forskningen som presenterats i 

litteraturöversikten,  för att i enlighet med studiens syfte analysera och diskutera ämnet virtuella 

team.  

6. Slutsats  

Utifrån vår analys härleds en slutsats som besvarar våra forskningsfrågor och svarar mot 

uppsatsens syfte.  

7. Reflektion & vidare forskning 

I detta stycke granskar vi vår egen process i genomförandet av studien och reflekterar utifrån ett 

kritiskt perspektiv omkring slutsatsen. Avsnittet presenterar också förslag på vidare forskning. 

8. Referenser 
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I detta stycke presenteras de källor vi använt i uppsatsen. Referenserna är sorterade i 

bokstavsordning.  

9. Bilagor 

I detta stycke presenteras uppsatsens bilagor som är en intervjuguide och sammanställning av 

begreppsdefinitioner.  

1.7 Språk- och referenshantering 

All referensskrivning har gjorts i enlighet med Nilsson (2005) Vägledning i referensskrivning enligt 

APA-manualen, där APA står för American Psychological Association. Det skapar tydlighet för 

läsaren gällande vilka åsikter som är våra egna och vilka som presenteras av andra. Referenshantering 

i löpande text sker med författarens efternamn följt av skriftens årtal inom parenteser eller med både 

författarens efternamn och skriftens årtal inom parentesen. Vid fler än två författare används “et al.” 

som förkortning för övriga författare än den förstnämnda i verket. Alla referenser återfinns i 

referenslistan sist i arbetet. Referenser i referenslistan är sorterade i bokstavsordning på efternamn.  

Vi har inte avgränsat oss till källor skrivna på svenska, och har således tagit oss friheten att i arbetet 

göra egna översättningar till svenska. Alla källor har antingen originalspråket svenska eller engelska.  
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2 Metod 

I detta avsnitt kommer de vetenskapliga tillvägagångssätten vi använt i vår studie att presenteras och 

motiveras. Vi kommer bland annat att reflektera kring de förkunskaper vi haft, argumentera för den 

forskningsmetod studien grundar sig på och kritiskt granska våra litteraturval och källor.  

 

2.1 Förförståelse 

I följande avsnitt presenteras vilka förkunskaper vi som genomfört studien hade redan innan arbetet. 

Detta följs sedan av en kort reflektion av hur detta kan ha påverkar arbetet med att framställa 

uppsatsen och således också resultatet. Vi har tidigare erhållit endast teoretisk kunskap inom ämnet 

projektledning och har alltså ingen praktisk erfarenhet av projektledning. Vi hade innan arbetet 

påbörjades ingen kunskap om virtuella team, vilket var en stor anledning till att vi fann ämnet 

intressant. Vår brist på tidigare erfarenhet kan ha medfört annorlunda tolkningar av teoretiska 

modeller, begrepp och metoder på ett annat sätt än projektledare med praktiska erfarenheter skulle ha 

gjort. Detta innebär också att vi har en annan bakgrund än våra respondenter, då alla arbetat både som 

projektledare och gjort det i virtuella team i flera år.  

Våra teoretiska kunskaper om projektledning har vi båda två erhållit från två och ett halvt års studier 

på det Systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet. Särskilt under programmets sista 

år, som vi studerade på olika universitet utomlands, har vi fördjupat oss inom IT-management. Vi 

började således arbetet på samma kunskapsnivå. Å ena sidan var detta en fördel då vi redan i början 

av vår litteratursökning hade en vetskap om standardbegrepp och metoder inom projektledning. Å 

andra sidan var detta en nackdel då vi redan från start hade likartade perspektiv, något som kan ha 

hindrat nyanseringen av perspektiv i arbetet. För att motverka detta har vi inte tagit definitioner eller 

begrepp för givet trots vår tidigare teoretiska grund. Istället har vi under hela arbetet ifrågasatt vår 

tidigare kunskap och funnit stöd i relevanta källor, se mer i 2.6 Litteratururval. 

Vi har i tidigare delar av utbildningen genomfört intervjuer hos företag för att kartlägga processer, 

vilket vi anser har varit till stor nytta under det här arbetets datainsamling. En av skribenterna har 

transkriberat flertal intervjuer åt doktorander på Linköpings universitet och kunde således dra nytta av 

sina färdigheter och kunskaper inom detta både i fråga om transkriberingen och vid intervjuer. 

Eftersom både teoretiska och empiriska data har spelat stor roll i arbetet anser vi att våra förkunskaper 

har gynnat uppsatsens resultat då vi kunnat genomföra insamlingen på ett bättre sätt än vad vi hade 

kunnat göra utan dessa kunskaper och färdigheter.  
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2.2 Metodgenomgång  

Nedan beskrivs hur vi har valt att angripa studiens problem i enlighet med uppsatsens syfte.  

2.2.1 Kvalitativ metod   

Kvalitativ forskning syftar till att lägga fram flera olika perspektiv och bredda forskningen så att flera 

sanningar uppenbarar sig (Walsham, 1995). Bryman (2011) förklarar att en kvalitativ 

forskningsstrategi lägger vikten på ord snarare än kvantifiering vid insamling och analys av empirisk 

data. Vidare förklarar författaren att en kvalitativ metod lägger fokus på att förstå den sociala 

verkligheten, vilket Myers (1997) också förklarar som att förstå de sociala och kulturella 

sammanhangen som människor lever i. 

Subjektiviteten ligger till grund för den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). Detta betyder tyvärr 

att kvalitativa resultat allt för ofta bygger på forskarens egna uppfattningar och värderingar (Bryman, 

2011; Ryan & Bernard, 2003), och uppfyller således inte trovärdighetsaspekten (Ryan & Bernard, 

2003). Resultatet kan i många fall också påverkas av att ett personligt förhållande etableras mellan 

forskaren och studiens respondenter. Vidare är kvalitativa undersökningar generellt svåra att replikera 

då de ofta berott av forskarens egna uppfinningsrikedom och därmed blir ostrukturerade (Bryman, 

2011). 

Motsatt till den kvalitativa forskningen står den kvantitativa. Den kvantitativa forskningen beskrivs 

som en naturvetenskaplig modell, med fokus på numeriska metoder och laboratorieexperiment 

(Myers, 1997). Här anses den sociala verkligheten vara objektiv och inte bero av individuella 

tolkningar av världen vi lever i (Bryman, 2011).  

Vi tror inte att det finns några klara rätt eller fel i frågan om vilka möjligheter och utmaningar som 

uppdagar sig i arbetet med att främja tillit i ett virtuellt team. Varje nytt virtuellt team innebär nya 

situationer, hot och styrkor som projektledaren med hjälp av sin egen kunskap och tidigare erfarenhet 

ska parera. Då fokus i vårt arbete bygger på respondenternas erfarenheter, tolkningar och åsikter har 

vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod.  

Vi anser att den kvalitativa metoden lämpade sig bäst för att nyansera och presentera de riktlinjer och 

råd som vi syftar till att framlägga i uppsatsen. Det blir då också tydligare att resultatet kan tillämpas 

på olika sätt beroende på omständigheterna som råder. Det må vara kritiskt att kunna replikera en 

studie som denna, men vi anser att de riktlinjer vi kommer fram till är generella för flera virtuella 

team inom globala organisationer. Då arbetet kan ha styrts utifrån våra uppfattningar om virtuella 

team och vår tolkning av respondenternas åsikter har vi utförligt arbetat med att ständigt ifrågasätta 

och diskutera hur arbetet fortskrider samt vad vi kommer fram till.  
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2.2.2 Tolkningsperspektiv   

Det tolkande perspektivet innebär att forskare kan tolka samma data på olika sätt, beroende på 

individens tidigare erfarenheter, åsikter, och så vidare (Bryman, 2011). Perspektivet lägger fokus på 

människors beteende (Bryman, 2011) och att förstå den fulla komplexiteten i människors handlingar i 

situationer (Myers, 1997). Ett annat perspektiv är positivismen där verkligheten anses vara objektiv, 

vilket innebär att ett resultat inte ska kunna tolkas på flera sätt, varken av mätinstrument eller 

forskaren själv (Myers, 1997).   

I enlighet med resonemanget vi för i avsnitt 2.2.1 Kvalitativ metod lämpar sig det tolkande 

perspektivet bäst för vårt syfte med studien då riktlinjerna vi presenterar som resultat inte bör följas 

som den enda sanningen. Läsaren bör göra sin egen tolkning av råden som föreslås och applicera 

dessa på ett sådant sätt att de passar situationen som råder. Med tanke på att varje virtuellt team ser 

olika ut och jobbar mot olika mål går det inte i enlighet med positivismen att mäta vilka utmaningar 

och möjligheter som varje projektledare med absolut säkerhet kommer att uppleva i sitt arbete med att 

främja tillit. 

2.2.3 Abduktion   

För att på bästa möjliga sätt kunna besvara våra forskningsfrågor och syfte har vi arbetat iterativt. 

Detta kallar Bryman (2011) för en abduktiv forskningsansats. Vi har under arbetets gång växlat 

mellan teori och empiri för att nå ett resultat som grundas på både teoriprövning och teorigeneringen. 

För att samla mer kunskap om fenomenet virtuella team började vi arbetet med att samla teori och vad 

som tidigare studerats i området. Vi fann direkt mängder av studier, artiklar och andra texter gällande 

virtuella team, och en stor del av dessa arbeten lade stor fokus på tilliten i virtuella team. Efter 

insamlingen och sorteringen av vår empiriska data gick vi åter tillbaka till litteraturen och sökte efter 

mer forskning. Teorin användes sedan som en lins för vår analys då vi ansåg att etablerade begrepp 

och erkända teorier behövdes för att kunna förklara och förstå det som vi sett i vårt empiriska 

material.  

Vi anser att detta arbetssätt har möjliggjort en identifiering av de utmaningar som en projektledare 

ställs inför för att främja tillit i virtuella team. Vi fann också nya teman och aspekter under arbetets 

gång tack vare den iterativa arbetsprocessen.  

2.3 Forskningsmetod   

I detta avsnitt beskriver vi de tillvägagångssätt vi har använt för att samla in studiens empiriska data. 

Vi redogör och motiverar varför vi har gjort de val vi gjort, samt presenterar de tekniker vi tillämpat 

som intervjuguide, inspelning och transkribering.  
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2.3.1 Empiriskt urval  

Inför valet av respondenter valde vi ut ett antal variabler som hade teoretisk betydelse för uppsatsen. 

Variablerna var projektledare, virtuella team och erfarenhet. Med hjälp av dessa variabler kunde vi 

rikta in oss på få men erfarna projektledare inom områdena virtuella team. Vår metod är i enlighet 

med Trost (2010) beskrivning av strategiskt urval, då lämpliga respondenter erhålls genom 

kartläggning av personer med de erfarenheterna som forskaren vill undersöka. Trost (2010) påpekar 

att en liten mängd respondenter är att föredra då det annars kan bli en ohanterlig mängd av data. Vi 

valde att hålla färre fast längre intervjuer för att kunna dyka djupare in på respondenternas åsikter och 

utsagor, snarare än att hålla fler fast kortare intervjuer. Vi valde därför att begränsa oss till tre 

respondenter.  

Respondenterna har goda erfarenheter av projektledning både i traditionella och virtuella team, vilket 

hjälper oss att lättare identifiera de utmaningar projektledare möter med att främja tillit i just virtuella 

team snarare än i andra team. Resultatet härleds från de erfarenheter och kunskaper som 

respondenterna erhållit från att arbeta i virtuella team, och är alltså egentligen inte specifikt för 

organisationen de jobbar för. 

Vi kom i kontakt med respondenterna via en gemensam kontakt på organisationen där respondenterna 

arbetar. Denna gemensamma kontakt kallar Trost (2010) för en nyckelperson. Nyckelpersonen fick 

friheten att själv välja de respondenter som denne ansåg uppfyllde våra ovan nämnda variabler, och vi 

behövde således inte anstränga oss för att varken identifiera eller kontakta möjliga respondenter. Trost 

(2010) kallar detta för ett bekvämlighetsurval.  

2.3.2 Intervjuer  

Den empiriska data har samlats in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har valt att 

använda denna struktur för våra intervjuer då Bryman (2011) förklarar att detta är en flexibel och 

följsam process som ger respondenten en möjlighet att själv lägga fokus på sina erfarenheter och 

ståndpunkter. Valet av att ha semistrukturerade intervjuer grundas på vårt syfte att kunna utreda 

projektledarens arbete med att främja tillit i virtuella team. Vi var intresserade av respondenternas 

egna erfarenheter som projektledare. Med tanke på vår brist på praktiska erfarenhet av projektledning 

och virtuella team ansåg vi att det var av stor vikt för arbetet att vi kunde vara flexibla under intervjun 

och ställa följdfrågor till respondenterna för att så gott som möjligt förstå deras erfarenheter. Detta 

motiverade oss också att välja bort kvantitativa intervjuer då dessa anses vara mer standardiserade och 

således inte lämnar något utrymme för respondenterna att ge fylliga svar. Kvantitativa intervjuer har 

även en tendens att fokusera främst forskarens intresse snarare än respondentens (Bryman, 2011).  
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Anledningen till att vi valt att samla in data genom att hålla just intervjuer beror mycket på arbetets 

begränsningar i form av tid och resurser. Det hade varit väldigt intressant att samla data genom 

deltagande observationer av ett virtuellt team i sitt verkliga arbete, men eftersom de flesta projekt i IT-

branschen sträcker sig över flera månader så fanns inte detta som ett alternativ. Att hålla intervjuer har 

också en fördel i att vi kan välja vilka frågor vi vill ställa och på så sätt få svar som grundar sig inte 

bara i den situation vi observerar utan alla de situationer som respondenten deltagit i och baserar sitt 

svar på (Bryman, 2011). Däremot ifrågasätts denna fördel då intervjuaren kan styra respondenten 

genom att ställa specifika frågor och följdfrågor (Myers & Newman, 2007).  För att motverka detta 

har vi ställt så öppna frågor som möjligt utan att tappa fokus på vad arbetet faktiskt handlar om.  

Tidspress är också en kritisk faktor vid intervjuer (Myers & Newman, 2007). Då vi hade en tidsgräns 

på en timme per intervju betydde det att elementet av tidspress definitivt fanns närvarande. Detta 

försökte vi minimera genom att skicka ut de centrala frågorna i god tid innan intervjun (Bilaga 1). 

Respondenten behöver då inte lika mycket betänketid under intervjun, samt kan reflektera i lugn och 

ro utan att känna sig stressad (Myers & Newman, 2007). 

En av de tre intervjuerna genomfördes på engelska med en respondent med engelska som andraspråk. 

Vi översatte intervjufrågorna från svenska till engelska inför intervjun, och respondenten fick ett 

utskick med de centrala frågorna på engelska samtidigt som övriga två respondenter fick ett utskick på 

svenska. Att intervjun utfördes på engelska var för oss som intervjuare inte ett problem. Vi har båda 

studerat en termin IT och management på universitetsnivå utomlands i engelsktalande länder och är 

således bekanta med en stor del av den engelskspråkiga terminologin inom management och IT. 

Större delen av vår litteratur i arbetet har varit på engelska, och således var vi även väl bekanta med 

relevant terminologi i kontexten tillit i virtuella team inför intervjun. Respondenten i fråga har talat 

engelska i arbetet sedan flera år tillbaka, och bor dessutom i Sverige sedan ett par år tillbaka där hen 

pratar engelska dagligen. Citat som presenteras i avsnitt 4 Empiri är av oss översatta från engelska till 

svenska. 

2.3.3 Intervjuguide  

I följande avsnitt presenteras arbetet med att ta fram en intervjuguide inför de intervjuer under vilka vi 

samlade in uppsatsens empiriska data. Vi var noga vid utformningen av intervjuguide att det skulle 

följa en semistrukturerad intervju, vilket innebär att både ha ett tydligt skelett för hur intervjuerna 

skulle byggas upp utifrån våra frågeställningar, men samtidigt då vi ville lämna ett stort utrymme för 

improvisation, se Bilaga 1 (Myers & Newman, 2007). Att kunna samla in data på ett sätt så att denna 

inte förvrids eller riskerar att bli ofullständig är i vår åsikt en färdighet i sig, och en väldigt viktig 

sådan eftersom data avgör vad resultatet av vår studie blir. Med tanke på att alla intervjuer 

genomfördes på samma dag fanns det ingen möjlighet för oss att reflektera och omstrukturera 
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intervjuguiden mellan intervjuerna. Detta var å ena sidan en fördel då intervjuerna utfördes på mer 

eller mindre samma sätt, å andra sidan kunde vi inte optimera intervjuerna eller omstrukturera för att 

få ett bättre flyt. 

Fokus låg på att respondenterna skulle kunna framföra sina åsikter och tankar i en trygg miljö utan 

onödigt strikta frågor. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att först skapa sig en bild av 

respondenternas verklighet, för att sedan kunna ställa frågor på rätt sätt. Genom att vara pålästa om 

ämnet (se 2.1 Förkunskaper samt 3. Litteraturöversikt) kunde vi snabbare bilda oss en uppfattning om 

projektledares verklighet i virtuella team i stora drag under intervjun och på så sätt ställa följdfrågor.  

Till grund för intervjuguiden låg litteratur kring virtuella team och tillit. Detta gav oss en övergriplig 

bild av respondenternas verklighet redan innan vi genomförde intervjuerna, och möjliggjorde oss att 

ställa följdfrågor som var relevanta för uppsatsen och i kontexten.  

Till sist var vi även noga vid planläggning av intervjuguiden (se Bilaga 1) för att försöka hålla 

intervjuerna inom angiven tidsram och inte låta tid gå till andra ämnen eller begrepp som inte var av 

intresse. Planläggningen gjordes genom att sortera alla frågor under de huvudrubriker som vi anser 

centrala för arbetet; respondentens bakgrund, virtuella team och tillit. Under intervjun kunde vi sedan 

bocka av vad som sades och behövde således inte följa ett manus strikt, men hade även så pass 

mycket struktur att alla frågor besvarades. 

2.3.4 Inspelning 

Intervjuerna kom att efter godkännande från respondenterna (se 2.3.6 Etiska överväganden) att spelas 

in för att sedan kunna transkriberas. Detta tillät också att vi istället för att lägga tid och tanke på att 

anteckna svaren istället kunde fokusera på att lyssna och bemöta respondentens svar och vara så 

flexibla som möjligt under intervjun. 

2.3.5 Transkribering  

Intervjuerna pågick i cirka en timme vardera. Enligt Bryman (2011) tar en timmes intervju uppemot 

sex timmar att transkribera och vi valde därför att varje intervju transkriberades av endast en person. 

För att bättre säkerställa att transkriberingarna var korrekta hade vi båda kunnat transkribera en 

intervju och sedan jämfört resultatet för att eliminera och undersöka eventuella skillnader, men tiden 

räckte inte till.  

Ytterligare åtgärder som togs för att vara så tidseffektiva som möjligt var att det först gjordes grova 

transkriberingar, och i avsnitt som visade sig särskilt intressanta gick vi tillbaka för att mer detaljerat 

återge respondenternas svar och reflektioner. Efter det att intervjuerna hade transkriberats i sin helhet 
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kom transkriptionerna att skrivas ut och sorteras i enlighet med vår analysmetod som presenteras 

nedanför.  

2.3.6 Etiska överväganden  

I följande avsnitt presenteras de etiska principer som denna uppsats har följt under arbetets gång.  De 

etiska principerna presenteras som riktlinjer är för att vägleda forskaren vid planering av projekt 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Brymans (2011) anser att en forskare ska följa dessa för att erhålla en hög 

moral. De fyra kriterierna berör frågor kring frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet, 

för att säkerställa respondenternas rättigheter och skribenternas skyldigheter.  

Det första kriteriet är Informationskravet vilket innefattar att respondenternas ska bli informerade av 

forskningens syfte, vilka villkor som gäller angående deras deltagande samt upplysa att deltagandet är 

frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har arbetat med att uppfylla detta genom att informera våra 

respondenter via e-post vad syftet är och tydligt informerat vad vi avser att använda data till, vilket 

presenteras i Bilaga 1.   

Samtyckeskravet innefattar att våra respondenter har haft rätt att själva bestämma över sin medverkan 

i undersökningen, hur länge och på vilka villkor de är villiga att delta på (Vetenskapsrådet, 2002). 

Våra respondenter har själva valt att ställa upp i studien vilket innefattar att de är fria att kunna besluta 

kring deras medverkan. De är även inte minderåriga vilket innebär att vår undersökning inte är av 

etiskt känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vi har tydligt informerat våra respondenter att de ständigt kommer behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Detta har vi gjort genom att inte ställa några personliga frågor eller samla in känsliga 

uppgifter. I vårt empiriavsnitt presenteras endast nödvändig bakgrundsinformation kring 

respondenterna för att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Våra respondenter 

trovärdighet kring ämnet är redan granskat av oss utifrån det som presenterade i avsnittet 2.5 

Forskningskvalitet. Trots detta anser vi ändå att en presentation av nödvändiga bakgrundsinformation 

är kritisk för trovärdigheten av vad respondenterna anger. Vi erbjöd även anonymitet till alla 

respondenter, varav vissa önskade att både organisationen och de själva inte skulle kunna komma att 

bli identifierade av utomstående.  

Det sista kriteriet är Nyttjandekravet vilket förklaras som att enbart samla in uppgifter som är i 

ändamål för forskningen  (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har därför inte ställt några onödiga frågor som 

inte är relevanta för vårt arbete och berör endast de ämnen som respondenterna blev informerade om.   
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2.4 Analys 

I uppsatsen har vi arbetat med stora mängder både teoretisk och empirisk data eftersom arbetet till en 

början har ett beskrivande syfte och sedan övergår till ett normativt syfte. Vi har arbetat abduktivt 

med insamling och bearbetning av den teoretiska datan. Vi valde under analysen att arbeta enligt 

Rennstam och Wästerfors (2011) samhällsvetenskapliga analysmetoder sortering, reducering och 

argumentation i form av en tematisk analys där vi strukturerar våra data i form av en matris (Bryman, 

2011). Vi valde att använda oss av tematisk analys för att kunna identifiera vilka utmaningar som 

finns med att skapa tillit i virtuella team. Vi valde också Rennstam och Wästerfors (2011) 

analysmetod eftersom författarna lägger stor vikt vid att bemöta det så kallade kaosproblemet. 

Kaosproblemet kan uppstå när forskaren har stora mängder data och leder då till oreda i arbetet 

(Rennstam & Wästerfors, 2011). Tack vare metoden och matrisen kunde vi sortera och reducera all 

empirisk data genom att skapa en god överblick över arbetet och argumentera för resultatet utan 

störning från vare sig otydlighet eller oordning.  

Vi påbörjade arbetet med att organisera och sortera den empiriska datan så tidigt som möjligt. Vi såg 

en fördel i att låta en av oss transkribera en intervju i sin helhet och notera de första funderingarna och 

tankarna som uppstår i och med det arbetet, för att sedan låta den andra istället notera de första 

funderingarna som uppstår vid analys av transkriptionerna. 

Vid analys använde vi oss främst av Cutting and Sorting, vilket innebär att klippa ut och sortera citat 

från vår empiriska data (Ryan & Bernard, 2003). Transkriptionerna skrevs ut på papper. Sedan läste 

och markerade vi citat som vi fann särskilt intressanta med hjälp av olika färger. Vi letade efter 

likheter, skillnader och repetitioner i utsagorna. Till slut sorterade vi in citaten enligt färgerna i en 

matris under respektive respondent. På detta sätt kunde vi se hur våra respondenter uppfattade sitt 

arbete med tillit som projektledare för virtuella team. Genom att söka efter likheter, skillnader och 

repetitioner i respondenternas utsagor kunde vi identifiera de teman som analysen grundar sig på. Här 

fann vi till exempel att virtuell kommunikation är avgörande för tilliten i ett virtuellt team.  

Sorteringen övergick sedan till reducering av data för att finna centrala delar (se 2.6 Litteratururval). 

Här låg fokus på att behålla all data som krävdes för att presentera representativt urval av data 

relevant till våra tre frågeställningar och som redogör för helheten utan att vara missvisande. Bryman 

(2011) varnar för att den sociala kontexten kan gå förlorad vid reducering i samband med metoden att 

klippa ut och sortera. Vi har ständigt haft det i åtanke för att säkerställa att den sociala kontexten inte 

förloras. Tack vare tematisk analys kunde vi sålla bort överflödiga data, då vi fann likheter och 

skillnader i respondenternas utsagor kring tillit i virtuella team. På så sätt kunde vi identifiera vilka 

utmaningar som uppkommer med att skapa tillit i virtuella team och till slut forma våra riktlinjer.  
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Vidare påbörjade vi vår argumentation. Rennstam och Wästerfors (2011) anser att syftet med 

argumentationen är att forskaren ska lyckas övertyga läsaren att acceptera resultatet. Detta var 

avgörande för att vi skulle kunna uppfylla uppsatsens syfte, läsaren behövde övertygas så att 

riktlinjerna faktiskt appliceras i praktiken. Vi använde oss av empiriska data med hjälp av teoretiska 

begrepp från insamlad litteratur för att formulera trovärdiga argument så att vårt resultat kan bidra till 

forskning kring tillit i virtuella team. Bazeley (2009) diskuterar behovet av att låta externa parter 

granska datan, då forskaren själv kan falla blind för sin empiri och analys. Vi har under hela arbetets 

gång fått stöd av andra studenter och vår handledare för att säkerställa att vårt arbete och 

argumentation är trovärdigt.   

2.5 Forskningskvalitet    

Trost (2010) och Bryman (2011) är ense om att en kvantitativ studie som uppfyller kriterierna 

reliabilitet (skulle studien få samma resultat om den gjordes igen av en annan forskare?), validitet (är 

det som ska mätas faktiskt det som mäts?) och trovärdighet (är forskarens data trovärdiga?), erhåller 

en hög forskningskvalitet. Dock kan dessa enligt författarna inte nödvändigtvis appliceras på 

kvalitativa studier då man fokuserar snarare på hur respondenten uppfattar sin verklighet än något 

som är mätbart, som i kvantitativa studier (se 2.2 Metodgenomgång). Flera författare har genom åren 

föreslagit alternativ till den kvantitativa studiens validitet. Bryman (2011) föreslår i enlighet med 

Creswell och Millers (2000) att fokus i kvalitativa studier bör ligga på att uppfylla fyra kriterier för 

trovärdighet för att nå ett arbete av hög kvalitet.  

Trovärdigheten utgörs av kredibilitet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet (Bryman, 2011; 

Creswell & Millers, 2000). Kredibiliteten är avgörande för att läsare ska acceptera resultatet, anser 

Bryman (2011), och hänger på huruvida forskaren har använt sig av erkända metoder för kvalitativ 

forskning. I avsnittet 2.3 Forskningsmetod kan läsaren informera sig om metoderna vi använt under 

vår forskning, och således själv avgöra huruvida uppsatsen är pålitlig eller inte. Överförbarheten är 

huruvida resultatet kan appliceras på andra situationer än just den som studerats (Bryman, 2011). 

Detta är ett kriterium som spelar stor roll för att studien ska uppfylla sitt syfte, då resultatet inte bara 

ska vara till nytta för projektledarna som deltagit i studien som respondenter, utan också för andra 

som finner sig själva ta rollen som projektledare i virtuella team. För att uppfylla kriteriet har vi valt 

att intervjua respondenter med flertalet erfarenheter av att leda och arbeta i virtuella team. Således 

löper deras utsagor inte samma risk att baseras på en enda händelse, utan en snarare en 

sammanfattning som kan generaliserar och tillämpas på andra organisationer. Vidare uppfylls kriteriet 

om pålitlighet när forskarens metod finns tillgänglig för läsaren (se 2 Metod), där varje steg av 

forskandet beskrivs, fortsätter Bryman (2011) och när läsaren kan följa forskarens val och diskussion i 

analysen vilket kan göras i avsnitt 5 Analys.  
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Trost (2010) anser att objektivitet är avgörande för trovärdigheten i kvalitativa undersökningar. 

Objektiviteten är dock svår att uppfylla fullt ut på grund av en det tolkande perspektivet (Bryman, 

2011; Creswell & Millers, 2000; Trost, 2010). Genom att man som forskare samlar in relevant och 

trovärdig data för problemställningen, reflekterar över de etiska aspekterna i datainsamlingen och är 

objektiv i både form av inga påståendefrågor och att forskarens åsikt inte har någon betydelse under 

intervjun skapas en trovärdighet kan dock objektiviteten nås (Trost, 2011; Creswell & Millers, 2000). 

Därför har vi arbetat aktivt med att inte färga arbetet av våra egna åsikter kring virtuella team. Detta 

gjorde vi genom att behandla och samla in data på likartade sätt (se 2.3 Forskningsmetod), samt att vi 

tog hänsyn till de etiska aspekterna som presenteras i 2.3.6 Etiska överväganden.  

2.6 Litteratururval    

Vårt litteratururval grundar sig på de sökord vi har använt; “Virtuella team”, ”Tillit i virtuella team”, 

“Tillitens betydelse i virtuella team”, “Trust in Virtual Teams”, ”Virtual Project Teams”, 

“Communication in Virtual Teams”, “Virtual Teams”, “Trust”, “Project Management Virtual Teams” 

och “Challenges and Possibilities in Virtual teams”. Dessa sökord styrde vår sökning efter litteratur på 

Google Schoolar och Linköpings universitets databaser. Varför vi valde att begränsa oss till dessa två 

beskrivs djupare i 2.6.1 Äkthet. Vi har till stort del använt oss av engelskspråkiga källor, då detta 

presenterade ett större utbud av relevanta vetenskapliga artiklar. 

De centrala teman i vår uppsats som legat till grund både för litteratururvalet och intervjuguiden (se 

Bilaga 1) är tillit, virtuella team, den virtuella kommunikationen och projektledare. Vi förhåller oss 

till att ett team är synonym till projektgrupp. Då vi använder oss av ordet projektledare valde vi därför 

att också använda ordet projektmedlemmar, för att göra det tydligt för läsaren. Projektledare och 

projektmedlemmar är de som existerar i ett virtuellt team.  Efter inledande faktainsamling inom ovan 

nämnda centrala teman såg vi snart att begreppet tillit skulle bli en central del i vårt arbete. Tillit fick 

därmed ta en större roll i arbetet och blev också vår huvudfokus vid insamlingen av empirisk data. För 

att leda läsaren i tillitens komplexitet har vi använt oss av flertal figurer. Dessa figurer är utformade i 

enlighet med notationen som beskrivs i Bilaga 3.  

Den teori som presenteras i avsnittet 3 Litteraturöversikt är framtagen utifrån källor som genomgått 

en källkritisk bedömning utifrån kriterierna äkthet, tid, beroende, och tendens (Leth & Turén, 2000).  

2.6.1 Äkthet  

Äkthet är ett kriterium vi arbetat med mest för att säkerställa att källan är trovärdig. Detta har vi 

undersökt genom att kontrollera författaren/författarna för att säkra att de har den kompetens som 

krävs för att skriva om ämnet (Leth & Turén, 2000). Vi har alltid börjat med att kolla var den är 

publicerad samt vilka referenser de använder sig av. Då det finns mycket teori skrivet om detta 
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område har vi avgränsat oss till att enbart använda Linköpings universitetsbiblioteks databaser och 

Google Scholar. Vi har även använt universitetets tillgång till Web of Science för att tillsammans med 

Google Scholar kontrollera källans citering i andra arbeten. Vi avgränsade oss till dessa databaser, 

vilket innebar att vi valde bort andra databaser, men vi anser att dessa innehåller tillräckligt för vår 

studie och ger oss en bra grund för vårt avsnitt 3 Litteraturöversikt. Varför vi valde dessa databaser 

grundade sig i att med de sökord presenterade övre i avsnittet 2.6 Litteraturval och med rätt 

inställningar kunde vi välja att enbart visa akademiska källor som vetenskapliga artiklar, 

konferensartiklar och avhandlingar, och vart de är publicerade för att kunna avgöra dess äkthet. De 

flesta källor vi har använt oss av hittade vi via sökorden och kommer från vetenskapliga tidskrifter. 

Dessa tidskrifter inkluderar bland annat Journals of Management Information Systems, MIS Quarterly 

och International Journal of Business Communication.  

Detta kriterium är svårare att undersöka gällande våra respondenter, men vi anser att de personer vi 

intervjuar är trovärdiga inom ämnet då de är verksamhetsaktiva på ett globalt företag och har flera års 

erfarenheter inom branschen och projektledning. Vi har även ställt samma frågor till alla 

respondenterna för att kunna verifiera äktheten och få fram en tillförlitlig empirisk data.  

2.6.2 Tidskriteriet  

Tidskriteriet har inneburit för oss att kritiskt granska källan utifrån när den blev publicerad för att 

avgöra dess relevans och förhållandet till mänskliga glömskan, då tillförlitligheten minskar med tiden 

(Leth & Turén, 2000). Vi har strävat efter att finna akademiska skrifter som inte är publicerade allt för 

länge sedan, i de databaser vi använt valde vi att söka efter publikationer från år 2000 och framåt med 

sökorden (se 2.6 Litteratururval). Detta var ett aktivt val av oss att välja bort tidigare publikationer än 

år 2000, då vi vill ha de senaste och mest tidsenliga utifrån en teknisk aspekt då det har förändrats 

drastiskt i utvecklingen.  

Däremot om vi har hittat en relevant källa som någon annan har refererat till som publicerades innan 

år 2000 har vi granskat källan. Detta genom att undersöka hur många som använt den i senare studier, 

samt jämfört med vad som sägs i den studien mot en som är publicerad senare för att avgöra om tid 

förändrat synen på fenomenet virtuella team.  När vi definierade begreppet tillit valde vi att inte 

begränsa tidsaspekten då vi fann källor som var publicerade runt 1990-talet. Dessa källor bedömde vi 

som relevanta i tid då de flesta vetenskapliga artiklarna från 2000-talet går tillbaka i litteraturen och 

använder just de som källor i sina egna verk. Således har ett fåtal källor rörande tillit varit publicerade 

innan år 2000. Detta kriterium har även genomsyrat vår insamling av empirisk data då vi tydligt lade 

fokus på att fråga respondenterna efter närliggande exempel i deras svar för att förhindra att glömskan 

påverkar deras berättelse.  
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2.6.3 Beroende  

Beroende menas enligt Leth och Turén (2000) att försöka utgå från ursprungskällan, då data kan 

riskera att översättas och ge en annorlunda bild hos en sekundärkälla. Om vi fann något intressant i 

källan som anges som en sekundärkälla har vi alltid strävat efter att finna ursprungstexten och då läst 

den för att uppfylla detta kriterium. Under våra intervjuer har vi säkerställt att respondenterna 

presenterat sina berättelser och inte något som har upplevts från deras kollegor.  

2.6.4 Tendens  

Det sista kriteriet tendens innebär att undersöka källornas trovärdighet att de inte förvränger 

sanningen och är otillförlitliga (Leth & Turén, 2000). Vi har använt flera olika källor för att stärka 

våra argument och definiera våra begrepp för att kunna jämföra källorna mot varandra för att 

undersöka dess trovärdighet. Vi har uteslutit källor som är skrivet för propaganda, i vinstdrivande 

syfte eller där fakta är förvrängt. Våra respondenter och organisation har erbjudits anonymitet om så 

önskas, för att de ska kunna våga berätta sanningen utan att kunna bli identifierade (se 2.3.6 Etiska 

överväganden). 
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3 Litteraturöversikt  

I detta avsnitt presenteras noga utvald litteratur som ligger till grund för uppsatsen och som används 

tillsammans med empiriska data för analys och diskussion. Avsnittet börjar med att presentera 

bakgrund, vilket innebär projektledare och virtuella team. Vidare presenteras tillit och virtuell 

kommunikation. Detta följs av en redogörelse för beroendet mellan virtuell kommunikation och tillit. 

Slutligen presenteras en femstegsmodell framtagen för att leda projektledare i arbetet med att främja 

tillit i virtuella team. 

 

3.1 Bakgrund 

Kommande avsnitt syftar till att ge läsaren en grundlig förståelse för två av de centrala begreppen 

projektledare och virtuella team. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur tillit uppkommer i virtuella 

team och vad projektledare kan göra för att främja tillit i virtuella team. Eftersom projektledare står i 

fokus anser vi att det är viktigt att tydligt klargöra projektledarens roll och ansvar i det virtuella 

teamet. Projektledare presenteras i kontexten virtuella team. Vidare härleds den definition av virtuella 

team som kommer att användas i uppsatsen.  

3.1.1 Projektledare  

En projektledares uppgift i ett projekt är att leda både det virtuella teamet som helhet och 

projektmedlemmarna var för sig, samt att planera projektet inom den givna projektramen (Liao, 

2016). Projektramen beskrivs ytterligare i avsnitt 3.3.2 Kommunikationsplan. I ett virtuellt team är en 

projektledares uppgift densamma. Dock måste en projektledare i virtuella team genomföra nämnda 

uppgifter och informationsspridning (Liao, 2016) endast med hjälp av den virtuella kommunikationen 

som kanal vilket beskrivs vidare i 3.3.1 Definition av virtuell kommunikation. Kayworth och Leidner 

(2002) anser att det finns en stor utmaning att trots det globala (eller ens lokala) avståndet förmedla 

mål, feedback och agera flexibelt för att hantera förändringar i projektet. Om en projektledare inte är 

tydlig i sin information om arbetsuppgifter och projektmål får det virtuella teamet inte rätt 

förutsättningar, varnar Kayworth och Leidner (2002). Var och en i teamet behöver förstå sin egen roll 

i arbetet mot projektets mål för att skapa en fungerande gruppdynamik, som alltså blir beroende av 

projektledarens förmåga att hantera informationstekniken i det virtuella teamet (Kayworth & Leidner, 

2002).  

Det är således väsentligt att en projektledare kan nyttja tekniken, vilket beskrivs djupare i 3.3.3 

Daglig virtuell kommunikation, som finns tillgänglig så att denne trots avsaknaden av ansikte-mot-
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ansikte kommunikation kan vara transparent i sin dialog med övriga projektmedlemmar (Bergiel & 

Bergiel, 2008). 

3.1.2 Virtuella team  

Det finns flera definitioner av virtuella team. Lee (2014) anser att ett virtuellt team består av 

projektmedlemmar som befinner sig på olika geografiska platser samtidigt som de arbetar tillsammans 

antingen för att skapa en produkt eller mot ett gemensamt mål. Ratcheva och Vyakarnam (2000) 

presenterar Galbraiths definition vilken menar att virtuella team egentligen inte är ett team, utan 

individer som strävar mot att efterlikna ett team. Ett virtuellt team består enligt Ford et al. (2017) av 

en sammansättning individer där man befinner sig på olika platser, oavsett om detta är olika länder 

eller bara olika byggnader. Jarvenpaa och Leidner (1999) tillägger i diskussionen att virtuella team är 

temporära i den mening att medlemmarna troligtvis aldrig har arbetat med varandra tidigare, och inte 

heller förväntas göra det i framtiden. Slutligen anger Wise (2013) att en större del av 

kommunikationen i virtuella team sker med hjälp av tekniska kommunikationsverktyg. Vi anser att 

dessa definitioner endast tillsammans ger en komplett bild av virtuella team. Av den anledningen ser 

vi ett behov av att ur ovanstående definitioner härleda en egen definition som tydligt anger vad vi 

avser med begreppet virtuella team i det här arbetet; 

Virtuella team avser en temporär samling individer som aldrig eller nästan aldrig möts ansikte-mot-

ansikte då de befinner sig på olika geografiska platser. Således är tekniska kommunikationsverktygen 

en förutsättning för kommunikation när dessa individer tillsammans arbetar i ett team mot ett mål eller 

en produkt.  

Virtuella team möjliggör rekrytering av de mest lämpade projektmedlemmarna för jobbet, oavsett var 

dessa individer befinner sig geografisk (Alsharo et al., 2016; Bergiel & Bergiel, 2008; Kankanhalli et 

al., 2007; Rad & Lavin, 2003). Detta bidrar till en ökad mångfald, vilket är en fördel då 

projektmedlemmarna tillsammans erhåller fler perspektiv och nya idéer (Bergiel & Bergiel, 2008; 

Powell et al., 2004). Virtuella team har dock inte alltid gemensamma nämnare i till exempel språk, 

kultur, organisation eller bostadsland (Häkkinen, 2004; Rad & Lavin, 2003). Vidare har 

medlemmarna ofta olika förväntningar på mål, beteende och integritet (Ratcheva & Vyakarnam, 

2000). Miljön i virtuella team är ofta kantad av en hög nivå av anonymitet bland projektmedlemmarna 

då man sällan har informella samtal och det är inte ovanligt att projektmedlemmarna aldrig når en 

vetskap om övriga projektmedlemmars expertis (Kayworth & Leidner, 2002).  

Arbetet i ett virtuellt team är på många sätt flexibelt. För det första kan alla projektmedlemmar 

befinna sig och arbeta på olika platser (Liao, 2016; Rad & Lavin, 2003). För det andra har 

projektmedlemmarna en stor handlingsfrihet gällande sitt arbete (Lee, 2014) och därmed också ett 

större eget ansvar att själva ta på sig aktiviteter som annars faller på projektledaren, såsom 
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koordination med andra projektmedlemmar (Henttonen & Blomqvist, 2005). Till sist har en 

projektmedlem möjlighet att vara delaktig i flera projekt samtidigt, vilket också bidrar till 

flexibiliteten (Lee, 2014; Henttonen & Blomqvist, 2005).  

3.2 Tillit  

Centralt i uppsatsens syfte och frågeställning står begreppet tillit. I följande avsnitt presenteras och 

motiveras en definition av tillit i den organisatoriska kontexten som ligger till grund för uppsatsen. 

Vidare presenteras en modell som beskriver vilka faktorer som påverkar tillit i den organisatoriska 

kontexten. Modellen kommer i senare delar av uppsatsen att utvecklas för att bättre illustrera tillit i 

just virtuella team. 

3.2.1 Definition av tillit 

Tillit är ett komplext begrepp (McKnight & Chervany, 2000) som kan ha olika betydelser och 

påverkas av olika faktorer beroende på kontext (Mayer et al., 1995). Det är väsentligt att ha en 

teoretiskt förankrad konceptuell modell för tillit för att kunna bidra till forskningen och undvika 

tvetydiga resultat (McKnight & Chervany, 2000). För att tydligare kunna identifiera projektledares 

tillvägagångssätt för att främja tillit i virtuella team och motverka tvetydiga resultat ser vi ett behov av 

att begränsa oss till enbart en beskrivning av begreppet. 

I den organisatoriska kontexten anser Jarvenpaa et al. (1998) och Jarvenpaa och Leidner (1999) att 

tillit per definition är handlande enligt överenskommande utan att ta tillfällen i akt att utnyttja 

eventuella sårbarheter. Kanawattanachaia och Yoo (2002) anser att tillit är uppdelat i kognitions- och 

emotionsbaserad tillit, alltså viljestyrd och känslomässig tillit. Tillit är en förväntan på någon annans 

förmåga, godhet och integritet i situationer som kräver samarbete, anger Henttonen och Blomqvist 

(2005). Vi anser att det med vår begränsade kunskap av begreppet tillit är svårt att bedöma vilken av 

dessa definitioner som bäst anger tillit, eller ens om dessa definitioner motsäger eller överensstämmer 

med varandra. Mayer et al. (1995) sammanställer i sitt arbete flera olika betydelser av tillit från 23 

olika akademiska skrifter till en enda definition som gäller för en organisatorisk kontext. För att kunna 

hålla oss till denna uppsats omfång anser vi det väsentligt att inte i detalj utreda diverse olika 

definitioner av tillit. Av denna anledning ser vi det nödvändigt att tillämpa resultatet av Mayer et al. 

(1995) sammanställning av tillit i denna uppsats. Arbetet i vilket Mayer et al. (1995) härleder och 

presenterar sin definition av tillit har enligt Web of Science citerats 3962 gånger (Web Of Science, 

2017) och enligt Google Scholar citerats 16 057 gånger (Google Scholar, 2017). Definitionen har 

också använts av flera författare vi refererar till i detta arbete, såsom Alsharo et al. (2016). Med detta i 

åtanke gör vi bedömningen att definitionen som Mayer et al. (1995) presenterar är pålitligt och 

därmed kan tillämpas även i vår uppsats. 
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Under uppsatsen har vi arbetat med definitionen av tillit som Mayer et al. (1995) presenterar. Vi har 

här översatt Mayer et al. (1995) definition från engelska till svenska. Vår svenska översättning av 

definitionen lyder; 

Tillit är en förväntan att den andra partens handlande är i enlighet med dess åtaganden, samt att denna 

kommer att agera hederligt och inte dra nytta av den förstes sårbarhet, även om tillfället ges. Att vara 

sårbar innebär att det finns något av värde som riskerar att gå förlorat. Tillit i sig är inte en risk, utan 

snarare villigheten att ta en risk (Mayer et al., 1995). 

I Bilaga 2 har vi i en tabell sammanställt författare som använder Mayer et al. (1995) definition av 

tillit eller en definition som stämmer överens med Mayer et al. (1995) definition. För att få en enighet 

i arbetet har vi valt att i kontexten tillit avgränsa oss till att endast använda källor som arbetar utifrån 

samma eller en liknande definition av tillit som Mayer et al. (1995), vilka således kan avläsas i Bilaga 

2. Självklart medför det här en stor begränsning av urvalet för teori kring tillit, men med tanke på 

begreppets många betydelser och möjliga tolkningar i olika kontext anser vi att detta är nödvändigt för 

att kunna presentera ett resultat som bygger på slutsatser från en och samma grund.  

3.2.2 Att skapa tillit 

Mayer et al. (1995) presenterar utöver definitionen av tillit (se 3.2.1 Definition av Tillit) även en 

modell som visar vilka faktorer som påverkar tillit i ett organisatoriskt sammanhang. Denna modell 

kallar Mayer et al. (1995) för Proposed Model of Trust (se Figur 2). Vi avser att beskriva modellen 

för att visa vad som påverkar tillit i en organisatorisk kontext. Vidare i arbetet kommer vi att utgå från 

modellen och vidareutveckla den för att förklara vad som påverkar tillit i kontexten virtuella team.  

För att påvisa tillit i en relation måste det enligt Mayer et al. (1995) finnas en situation där den ena 

parten är sårbar och den andre parten kan hantera situationen genom att antingen utnyttja eller bejaka 

den sårbarheten. Det ska alltså finnas utrymme för att göra ett val av handling, anser Mayer et al. 

(1995). Följden av tillit syns i det beteende som författarna kallar för risk taking in relationship som 

går under förkortningen RTR, och alltså betyder risktagande i relationen (se Figur 2). När man kan 

observera RTR kan man, enligt Mayer et al. (1995), dra slutsatsen att graden av tillit som finns mellan 

parterna som utgör relationen överskrider graden av risk. Detta resulterar enligt Mayer et al. (1995) i 

ett utfall som kan komma att påverka faktorerna. Dock syftar denna uppsats till att svara på frågan hur 

tillit uppkommer i virtuella team, således inte vad som händer när tillit uppkommit. Vi kommer därför 

inte att presentera modellen bortom uppkomsten av tillit.  

Vi väljer att återge författarnas begrepp trustor som den som tillitar, och begreppet trustee som den 

som tillitas. Här är den som tillitar den personen i relationen som känner tillit till den andre. Den som 

tillitas är personen i relationen som den som tillitar känner tillit till. De tre faktorer som spelar roll i 
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det organisatoriska sammanhanget är: ability, benevolence och integrity (se Figur 2). Mayer et al. 

(1995) avser med ability en förmåga. Förmåga kan vara en viss kompetens, kunskap eller karaktär 

som ger den som ska tillitas ett särskilt inflytande inom ett visst område. Benevolence innebär att den 

som tillitar känner till graden av den som ska tillitas goda avsikter. Denna kännedom ökar allt 

eftersom parterna spenderar tid med varandra, oavsett om den som tillitas har goda eller onda avsikter. 

Till sist syftar integrity på den som tillitas integritet. Detta, menar Mayer et al. (1995), innebär främst 

de principer som den som tillitar anser vara acceptabla att forma sitt beteende utefter, alltså vad som 

anses vara rätt och fel. Alla dessa faktorer tolkas slutligen olika beroende på den som tillitars 

benägenhet att känna tillit (Mayer et al., 1995). 

 

Figur 2: Proposed Model of Trust (Mayer et al., 1995) 

3.3 Virtuell kommunikation  

I följande avsnitt presenteras det fjärde och sista centrala begreppet i denna uppsats, virtuell 

kommunikation, som är en projektledares enda kanal mot resten av det virtuella teamet. Avsnittet 

börjar med att definiera vad virtuell kommunikation är och hur det skiljer sig från ansikte-mot-ansikte 

kommunikation. Sedan förklaras hur virtuell kommunikation bör struktureras i en 

kommunikationsplan. Detta leder vidare in på behovet av dagliga virtuell kommunikation i virtuella 

team.  

3.3.1 Definition av virtuell kommunikation  

En av framgångsfaktorerna för ett virtuellt team är att ha kontinuerlig kommunikation (Bergiel & 

Bergiel, 2008; Greenberg et al., 2007). Med kontinuerlig kommunikation avser vi en pågående 

tvåvägskommunikation genom hela projektet. Att förstå den kommunikation som virtuella team 

använder är således ett måste för att kunna identifiera råd och riktlinjer för att leda virtuella team som 
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vi avser att presentera. Kommunikationen i virtuella team sker enligt sin definition (se 3.1.2 Virtuella 

team) främst med hjälp av tekniska kommunikationsverktyg. Med tekniska kommunikationsverktyg 

avses i sammanhanget e-post, chattrum, videokonferens, telefonsamtal och så vidare (Bergiel & 

Bergiel, 2008; Greenberg et al., 2007). Vi kallar kommunikationen för virtuell kommunikation. 

Virtuella team är således beroende av IT för att kommunikationen ska fortlöpa anger Powell et al. 

(2004). Den virtuella kommunikationen används i ett virtuellt team för att kommunicera med varandra 

oavsett plats och över organisatoriska gränser (Bergiel & Bergiel, 2008; Greenberg et al., 2007; 

Iacono & Weisband, 1997; Jarvenpaa et al., 1998; Martins et al., 2004; Ratcheva & Vyakarnam, 

2000). Således drar vi slutsatsen att den virtuella kommunikationen utgör projektledarens enda kanal 

mot övriga projektmedlemmar. 

Ansikte-mot-ansikte kommunikation 

Med ansikte-mot-ansikte kommunikation (förkortas vidare i arbetet AMA-kommunikation) avser vi i 

denna uppsats den sortens kommunikation som sker när individerna är samlokaliserade. I jämförelse 

med virtuell kommunikation är AMA-kommunikation, alltså den kommunikation som sker utan 

tekniska kommunikationsverktyg. AMA-kommunikationen förmedlar känslor och reaktioner i större 

utsträckning än någon annan kommunikationsform tack vare kroppsspråk och ansiktsuttryck 

(Greenberg et al., 2007; Powell et al., 2004).  

3.3.2 Kommunikationsplan  

I en kommunikationsplan definieras det hur virtuella team ska föra en kontinuerlig och transparent 

kommunikation (Bergiel & Bergiel, 2008).  Kommunikationsplanen tas fram som en del av 

projektramen. En projektram är väsentligt för den framgångsrika projektledaren anser Bergiel och 

Bergiel (2008) och utgörs av de resurser som finns tillgängliga för projektet, såsom tid och budget, 

anger Liao (2016). Inom projektramen definieras utöver kommunikationsplanen diverse ansvarsroller 

och krav på leveranser (Liao, 2016). En kommunikationsplan redan från projektets start möjliggör ett 

gemensamt språkbruk och kommunikationsbeteende vilket främjar tillit, argumenterar Powell et al. 

(2004) för. En kommunikationsplan kan dock glömmas bort eller underprioriteras av projektledaren, 

vilket i så fall tyder på brist på kunskap hos projektledaren (Greenberg et al., 2007). 

Kommunikationsplanen ska bestämma vad, när och hur något ska kommuniceras (Bergiel & Bergiel, 

2008). Projektledaren bör även träna upp varje projektmedlems kommunikationsförmåga så att planen 

kan följas (Greenberg et al., 2007).  
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3.3.3 Daglig virtuell kommunikation 

Bergiel och Bergiel (2008) påstår att den dagliga kommunikationen i det virtuella teamet är “klistret” 

som håller samman teamet. Således leder brist på kontinuerlig kommunikation till svårigheter att nå 

en känsla av gemenskap i teamet (Bergiel & Bergiel, 2008; Häkkinen, 2004; Kanawattanachaia & 

Yoo, 2002; Powell et al., 2004), vilket i sin tur kan hämma tillväxten av tillit (Kanawattanachaia & 

Yoo, 2002). Även en oviss virtuell kommunikation resulterar i en lägre nivå av tillit (Jarvenpaa & 

Leidner, 1999). Eftersom bristfällig virtuell kommunikation kan hämma tillit ser vi ett beroende 

mellan virtuell kommunikation och tillit. 

På grund av den geografiska spridningen som ofta råder i virtuella team, och som kan medföra både 

språkbarriärer och tidszoner, tar det dock ofta längre tid att framföra ett budskap via den virtuella 

kommunikationen jämfört med AMA-kommunikationen (Jarvenpaa & Leidner, 1999; Rad & Lavin, 

2003). Även beslutfattandet kan bli lidande och ta längre tid vid avsaknandet av AMA-

kommunikation (Zakaria et al., 2004; Martins et al., 2004). Detta gäller trots att till exempel chattrum 

existerar, där projektmedlemmarna kan kommunicera snabbt och i realtid (Jarvenpaa & Leidner, 

1999). 

Den virtuella kommunikationen präglas i stor utsträckning av missförstånd (Bergiel & Bergiel, 2008). 

Detta beror till viss del på att ett budskap i skrift vanligtvis tolkas mer negativt av mottagaren än ett 

budskap som framförs med AMA-kommunikation (Bergiel & Bergiel, 2008). Dock kommer inte den 

skriftliga kommunikationen att tolkas lika kritiskt om mottagaren känner tillit till avsändaren 

(Greenberg et al., 2007). Martins et al. (2004) och Jarvenpaa och Leidner (1999) anger dock att det 

breda utbudet av tekniska kommunikationsverktyg som finns tillgängligt idag i vissa fall är tillräckliga 

för att ersätta AMA-kommunikation. Till exempel kan det tekniska kommunikationsverktyget 

videokonferens till viss del fungera som AMA-kommunikation, eftersom kroppsspråk och andra 

rörelser fortfarande är en del av konversationen (Martins et al., 2004). Genom att tydligt formulera 

budskapet och använda rätt tekniskt kommunikationsverktyg i förhållande till budskapets syfte kan 

missförstånd undvikas (Bergiel & Bergiel, 2008; Greenberg et al. 2007). 

Teamet behöver således utveckla en god förmåga att främst formulera, men också att tolka budskap 

med hjälp av tekniska kommunikationsverktyg (Greenberg et al., 2007). Detta presenterar en 

utmaning för projektledare i virtuella team som är mer bekväma och vana vid traditionell AMA-

kommunikation (Kuruppuarachchi, 2009). Tekniken får ofta agera syndabock i virtuella team med låg 

tillit, trots att missförstånden snarare beror på projektmedlemmarnas bristande förmåga att 

kommunicera virtuellt än tekniken självt (Jarvenpaa & Leidner, 1999).  
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Påverkar kultur den dagliga virtuella kommunikationen?  

I forskningen råder en debatt huruvida kultur presenterar en utmaning för den virtuella 

kommunikationen. Jarvenpaa och Leidner (1999) anser att individer beroende på kultur har lättare 

eller svårare att känna tillit till individer från andra kulturer, vilket således påverkar förutsättningarna 

för kommunikationen. Däremot anser Henttonen och Blomqvist (2005) att kulturella bakgrunden 

snarare blir mindre framträdande i virtuell kommunikation än i AMA-kommunikation. Vår uppsats är 

avgränsad från att utreda kulturens påverkan på tillit i virtuella team, och således kommer vi inte att 

delta i denna debatt eller utreda ståndpunkterna vidare. Vi anser dock att det är relevant för uppsatsen 

att presentera att det råder delade meningar gällande beroendet mellan kultur och tillit. 

3.4 Tillit i virtuella team 

I följande avsnitt presenteras de beroenden som finns mellan uppsatsens centrala begrepp som 

presenterats i tidigare avsnitt av 3 Litteraturöversikt. Först tydliggörs det beroende mellan virtuell 

kommunikation och tillit som presenterades i föregående avsnitt. Sedan presenteras kortfattat behovet 

av tillit i virtuella team. Till slut kommer vi med hjälp av en femstegsmodell att redogöra för 

aktiviteter som projektledare kan driva för att främja tillit i virtuella team.  

3.4.1 Tillit och virtuell kommunikation 

Att använda sig av kontinuerlig kommunikation i projektets uppstartsfas spelar en betydande roll i 

skapandet av tillit (Henttonen & Blomqvist, 2005; Jarvenpaa & Leidner, 1999). Tillit leder i sig också 

till en mer öppen kommunikation (Henttonen & Blomqvist, 2005; Kanawattanachaia & Yoo, 2002). 

Det finns alltså en beroende mellan kommunikation och tillit i kontexten projekt, vilket illustreras i 

Figur 3 enligt notation i Bilaga 3.  

 

Figur 3: Kommunikation främjar tillit, tillit främjar kommunikation 

Då vi ser ett beroende mellan tillit och virtuell kommunikation har vi valt att utöka Mayer et al. 

(1995) Proposed Model of Trust med faktorn Virtuell kommunikation, se Figur 4 (notation enligt 

Bilaga 3). Eftersom den virtuella kommunikationen är den enda kanalen mellan den som tillitar och 

den som tillitas förmåga, avsikter och integritet placeras den virtuella kommunikationen mellan tillit 

och faktorerna som påverkar tillit. Hur sedan mottagaren av den virtuella kommunikationen, alltså den 

som tillitar, tolkar avsändarens, alltså den som tillitas, budskap beror till stor del på mottagarens egna 

benägenhet och vilja att känna tillit. 
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Figur 4: Virtuell kommunikation spelar roll för främjandet av tillit i virtuella team 

3.4.2 Behovet av tillit i virtuella team 

Det finns mycket som tyder på att ett virtuellt team med hög grad av tillit med större sannolikhet 

kommer att nå framgång i sitt projekt än ett med lägre grad (Iacono & Weisband, 1997; Jarvenpaa & 

Leidner, 1999; Kanawattanachaia & Yoo, 2002). Mer tillit i det virtuella teamet minskar tiden det 

annars tar att koordinera de olika projektmedlemmarna i teamet för att lägga fokus på rätt delar av 

arbetet (Henttonen & Blomqvist, 2005). Virtuella team i allmänhet blir mer benägna att ta risker allt 

eftersom tilliten i teamet ökar (Mayer et al., 1995; Jarvenpaa & Leidner, 1999). Tillit är också kopplat 

till graden belåtenhet i virtuella team vilket kan bero på att tillit leder till bättre kvalitet i 

beslutsfattandet (Kanawattanachaia & Yoo, 2002;  Zakaria et al., 2004). 

3.4.3 Projektledare och tillit  

Kanawattanachaia och Yoo (2002) påstår att en projektledares agerande för att främja tillit är 

avgörande för projektets framgång. Som nämnt i avsnitt 3.1.1 Projektledare är det en projektledares 

uppgift att leda både teamet som helhet och projektmedlemmarna var för sig (Liao, 2016).  

3.4.3.1 Femstegsmodell  

Tillit är skört och det är därför viktigt att inte bara skapa tillit utan också arbeta för att bibehålla det 

(Greenberg et al., 2007; Henttonen & Blomqvist, 2005; Jarvenpaa & Leidner, 1999; 

Kanawattanachaia & Yoo, 2002). Greenberg et al. (2007) presenterar en femstegsmodell för hur 

projektledare kan arbeta för att skapa och underhålla tillit samt hur tillit kan användas och 

upprätthållas i virtuella team. Då uppsatsen syftar till att kartlägga hur tillit uppkommer i virtuella 

team samt hur projektledare kan främja tillit under projektets gång, och alltså inte hur tillit sedan kan 

användas eller upprätthållas, kommer vi endast att fokusera på vissa steg av Greenberg et al. (2007) 
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modell. Således presenteras här modellens tre första steg Planera, Uppstart och Organisera. De två 

sista stegen, Prestera och Gå i mål kommer alltså, i enlighet med Figur 5 (notation enligt Bilaga 3). 

inte att redogöras. Vi kommer att använda dessa tre steg i analysen för att hänvisa till en slags tidsram 

så att det blir tydligt när diverse råd och riktlinjer för att främja tillit ska tillämpas. En nackdel med att 

begränsa oss till enbart en modell är att det blir en avsaknad av andra tillvägagångssätt och modeller. 

Däremot har vi valt att lyfta upp andra perspektiv på vilken roll projektledare bör ta i arbetet med att 

främja tillit för att inte missa viktiga aspekter i analysen samt för att stärka femstegsmodellens 

trovärdighet och relevans. 

 

Figur 5: Femstegsmodell för projektledaren att skapa tillit 

Planera 

Det första steget i Greenberg et al. (2007) femstegsmodell är Planera. I det här steget bör 

projektledare skapa upp en kommunikationsplan (se 3.3.2 Kommunikationsplan) samt träna upp varje 

projektmedlem i att använda kommunikationsverktygen (Greenberg et al., 2007). Projektledare bör 

också sätta upp en belöningsstruktur som kommer att följas under hela projektet. En belöningsstruktur 

bör främst syfta till att uppmuntra samarbete (Greenberg et al., 2007). Projektledare ska välja 

projektmedlemmar som har den kompetens som krävs för att slutföra tilldelade uppgifter i projektet. 

Varje projektmedlem ska också ha både den tekniska och sociala förmågan som krävs för att arbeta 

virtuellt (Greenberg et al., 2007). Vi ser att projektledare skapar grunden för tillit i planeringssteget 

genom att sätta ihop ett team med tillräcklig kompetens och kunskap vilket ger teamet rätt 

förutsättningar att främja tillit (se Figur 5). 

Uppstart 

I modellens andra steg, Uppstart, uppmanar Greenberg et al. (2007) projektledare att presentera ett 

antal regler för hur man ska arbeta i projektet. Detta tillför struktur till projektet menar Greenberg et 
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al. (2007), vilket behövs för att skapa enighet i arbetet trots den höga graden av eget ansvar och 

individuellt arbete som uppstår i virtuella team (Henttonen & Blomqvist, 2005). Projektledaren bör 

också planera ett tillfälle då alla projektmedlemmar, trots avståndet, kan erhålla vetskap om varandras 

förmåga, avsikt och integritet fortsätter Greenberg et al. (2007). Här tar alltså projektledaren de 

förutsättningar som denne skapade i planeringssteget och förmedlar nu dessa förutsättningar till 

projektgruppen via virtuell kommunikation. Detta tillför förutsättningarna för tillit enligt ovanstående 

Figur 5.  

Författarna anser att låta projektmedlemmar presentera sina kunskaper och expertiser för varandra 

främjar tillit inom teamet. En aktivitet projektledare kan införa för att göra detta möjligt är att ha 

någon form av lagaktivitet, såsom en kick-off, så att projektmedlemmar både kan lära känna varandra 

och identifiera varandras styrkor och svagheter (Greenberg et al., 2007). För att kunna förstå 

varandras förmågor, avsikter och integritet, behöver projektmedlemmarna vara villiga att dela med sig 

av sina tidigare erfarenheter anger Jarvenpaa och Leidner (1998). Detta hjälper inte bara teamet att 

främja tillit, utan skapar även en känsla av samhörighet avslutar författarna.  

Organisera 

Kommunikationen är en kritisk del av främjandet av tillit (se 3.4.1 Tillit och virtuell kommunikation). 

Greenberg et al. (2007) råder projektledare att i det tredje steget, Organisera, uppmuntra det virtuella 

teamet att utvärdera kommunikationen i teamet samt lämna feedback och förbättringsförslag gällande 

kommunikationen, vilket illustrerades över i Figur 5. Projektledare bör uppmuntra både formell 

kommunikation som rör projektet och informell kommunikation (Greenberg et al., 2007; Jarvenpaa & 

Leidner, 1998). Informell kommunikation kan vara så lite som att säga “Hej” till varandra i början av 

varje möte, anser författarna. Projektledare bör också se till att varje projektmedlem deltar i 

kommunikationen, påpekar Greenberg et al. (2007). För att aktivera en projektmedlem kan 

projektledaren till exempel rikta sig direkt till den medlemmen och fråga “Vad tycker du om det här?” 

(Greenberg et al., 2007).  

Kritik mot femstegsmodellen 

Denna modell kan ifrågasättas utifrån Henttonen och Blomqvists (2002) perspektiv. Författarna anser 

att tillit ska finnas automatiskt i organisationer som det virtuella teamet befinner sig i, då man ska lita 

på sina kollegor. Detta skulle innebära att projektledare inte behöver arbeta aktivt för att skapa tillit, 

utan det “bara finns där” från start.  
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3.5 Sammanfattning av litteraturöversikt  

Nedan sammanfattas litteraturens centrala områden för att ge läsaren en övergriplig syn över avsnittet.  

Tabell 1: Sammanfattning av litteraturöversikt 

Områden Centrala delar 

Projektledare • Bör leda både det virtuella teamet som helhet och 

varje projektmedlem var för sig. 

• Är beroende av IT i sitt ledarskap. 

Virtuella team • Möjliggör rekrytering över geografiska gränser. 

• Flexibelt arbete och stor handlingsfrihet för 

projektmedlemmarna. 

Definition av tillit • En förväntan att handlande är i enlighet med ens 

åtagande utan att utnyttja den sårbarhet som finns i 

och med risken med situationen. 

Att skapa tillit • Det måste finnas en sårbarhet hos den som tillitar som 

den som tillitar väljer att bejaka eller utnyttja. 

• Förmåga, avsikt och integritet påverkar tillit. 

• Den som tillitar måste ha en benägenhet att känna 

tillit. 

Definition av virtuell kommunikation • Kommunikationen sker endast med hjälp av tekniska 

kommunikationsverktyg. 

• E-post, chattrum, telefonsamtal och videokonferens. 

Kommunikationsplan • Möjliggör redan från projektets start ett gemensamt 

språkbruk och kommunikations-beteende. 

• Anger vad, när och hur något ska kommuniceras. 

Ansikte-mot-ansikte kommunikation • Kommunikation som sker utan tekniska 

kommunikationsverktyg. 

• Förmedlar i stor grad känslor och reaktioner tack vare 

elementen kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Daglig virtuell kommunikation • Daglig kommunikation väsentlig för gemenskapen i 

det virtuella teamet. 

• Hämmas i virtuella team av språkbarriärer och 
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tidsskillnader. 

• Kantas av en hög grad missförstånd och kräver 

således tydliga formuleringar och rätt 

kommunikationsverktyg i förhållande till budskapets 

syfte. 

Tillit och virtuell kommunikation • Starkt beroende mellan främjandet av tillit och virtuell 

kommunikation i virtuella team. 

Behovet av tillit i virtuella team • Tillit minskar tiden för koordination av 

projektmedlemmarna. 

• Virtuella team med hög grad tillit är mer benägna att 

ta risker. 

• Tillit förbättrar kvaliteten av beslutsfattandet. 

Projektledaren och tillit • Projektledarens agerande för att främja tillit är 

avgörande för projektets framgång. 

• Projektledaren bör enligt femstegsmodellen agera 

olika för att främja tillit i det virtuella teamet 

beroende på skede. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras en sammanställd version av den framställda empiri från de intervjuer som 

skedde i enlighet med avsnitt 2 Metod. Både organisationerna och respondenterna är anonymiserade 

för att värna om deras integritet. Avsnittet börjar med en översikt av organisationerna och 

respondenterna och går sedan in på de centrala teman som har identifierats vid sorteringen av data.  

 

4.1 Organisation  

Organisation A 

Organisation A beskrivs som ett av Sveriges största företag och är världsledande inom bland annat 

informations- och kommunikationsteknik. Med över 100 000 anställda runt om i världen arbetar 

organisationen dagligen med både interna och externa projekt i en virtuell kontext. Virtuella team är 

alltså en del av vardagen på organisationens. På organisation A förväntas de anställda kunna hantera 

att arbeta i virtuella team. Det fall vi studerar på organisationen består av respondenternas historier 

hur de driver sitt virtuella ledarskap för att främja tillit i virtuella team. De respondenter vi intervjuat 

arbetar på en avdelning som har fokus på finans och utvecklingen av affärssystem. Detta spelar dock 

ingen avgörande roll för denna studie.   

Organisation B 

Organisation B är en konsultfirma med fokus på IT-management och marknadsledande affärssystem 

som har organisation A som kund. Organisation B har kunder som är globala marknadsledande 

aktörer med säte i Sverige. 

4.2 Respondenter 

I vår undersökning intervjuades totalt tre respondenter, den 21 mars 2017, varav alla har erfarenheter 

som projektledare på organisation A. Virtuella team har blivit en del av respondenternas vardag då 

Organisation A till stor del arbetar virtuellt på grund av organisationens geografiska spridning. 

Respondent A1 

Respondent A1 har för tillfället två roller i organisation A, både som gruppchef och som en expert 

kring affärssystemet på organisationen. Respondenten har över 20 års erfarenheter inom branschen 

och haft flera olika former av ledarroller.  
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Respondent A2 

Respondent A2 arbetar på organisation A. A2 arbetar med att koordinera olika processer på företaget 

och kravinsamling rörande funktioner till en av organisationens tekniska finanslösningar. 

Respondenten har över tio års erfarenheter inom branschen och projektledning. Då respondenten inte 

talar svenska hölls intervjun med denna respondent på engelska (se 2.3.2 Intervjuer). 

Respondent B1 

Respondent B1 arbetar på organisation B men är konsult och haft flertalet olika uppdrag som 

projektledare på organisation A. Respondent B1 har haft projektledarrollen i flera projekt men också i 

förändringsprojekt inom de olika affärsenheterna. Respondenten erhåller en hög nivå av erfarenheter 

inom branschen då hen har varit projektledare de senaste 20 åren inom systemutveckling.  

4.3 Intervjudata  

I detta avsnitt presenteras den data som representativt avspeglar insamlingen av empirin i förhållande 

till studiens syfte och frågeställning. Följande intervjudata är behandlad utifrån avsnittet 2.4 

Analysmetod. 

För att leda läsaren genom vår empiri illustreras dispositionen i Figur 6. Kontexten är som bekant 

virtuella team. Vi börjar således med att presentera vad respondenterna anser att ett virtuellt team är. 

Vidare syftar uppsatsen till att utreda tillit, som alltså besvarar frågan Vad. Mellan projektledare och 

resten av det virtuella teamet finns endast virtuell kommunikation som kanal, således kommer allt 

som sker i interaktion mellan dessa att ske med virtuell kommunikation. Detta besvarar alltså frågan 

Via. Följaktligen är det projektledare som står i fokus i detta arbete, och som därmed svarar på frågan 

Vem. Detta är även ett återkommande skelett i kommande avsnitt 5 Analys & Diskussion. 

Eftersom vi undersöker begreppet tillit med Mayers et al. (1995) definition som utgångspunkt 

strukturerar vi också upp avsnittet om tillit efter de faktorer som författarna nämner: Förmåga, Avsikt, 

Integritet, samt Benägenhet att känna tillit och Risk. Detta återkommer också i avsnitt 5 Analys & 

Diskussion. Gällande virtuell kommunikation kommer vi först att presentera empiri relaterat till 

Kontinuerlig kommunikation, då respondenterna är överens om att detta är väsentligt i virtuella team. 

Vidare presenteras med vilka medel respondenterna berättat att virtuell kommunikation förs på i 

Tekniska kommunikationsverktyg. Avslutningsvis presenteras respondenternas syn på hur 

projektledare kan arbetar med att Koordinera sitt virtuella team, vilket projektledare kan göra med en 

Projektram. 
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Figur 6: Översikt av empirin 

4.3.1 Virtuella team 

Vad ett virtuellt team är beror på vilken kontext man talar om, men i vanliga fall talar man främst om 

virtuella team i kontexten projekt, berättar respondenten B1. I kontexten projekt är ett virtuellt team 

en geografisk utspritt team, även om det i dagens allt mer globala värld egentligen inte är en fråga om 

geografi, anser både A2 och B1. Så länge som någon i teamet sitter frånskilt resten av gruppen möter 

man samma utmaningar som vilket annat virtuellt team som helst, anger A2. A1 anser att virtuella 

team är något som går tvärs över den vanliga linjeorganisationen, och således bryter mot det vanliga 

sättet att arbeta. B1 anger att virtuella team utgör en tillfällig organisation med syftet att utföra något 

specifikt. I många projekt behöves deltagare från olika delar av organisationen och därför arbetar 

organisation A med virtuella team förklarar A2.  

4.3.2 Att skapa tillit  

Tillit enligt respondenten A1 visar sig när det inte längre finns ett behov av att ifrågasätta eller 

kontrollera vad en annan projektmedlem har gjort eller kan göra. “Man måste ju lita på folk, det är 

tillit för mig”, berättar A1. I likhet med detta berättar A2 att om tillit uteblir i det virtuella teamet 

kommer projektledaren känna behovet av att detaljstyra projektmedlemmarna. 

Både A2 och B1 anger att projektledaren behöver utgå från att tillit finns i teamet redan från start. “Du 

kan inte tvivla på de andra projektmedlemmarna redan från start, då börjar du på fel fot.”, säger A2. 

Skulle det visa sig att tillit inte finns i det virtuella teamet måste projektledaren ta ett steg tillbaka och 
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få en översiktlig syn för att undersöka varför den inte finns. Om projektledaren inte kan utgå från att 

tilliten finns beror det antagligen på att projektledaren antingen har fel personer i projektet eller leder 

teamet bristfälligt, berättar A2. 

B1 antar däremot att en projektledare kan facilitera att tillit utvecklas även om tillit inte byggs från ett 

perspektiv utan snarare är ömsesidigt. Det finns inte olika grader av tillit, utan det är snarare ganska 

binärt, hävdar B1. Alla respondenter är eniga om att det inte finns en manual för att skapa tillit som 

kommer att fungera i alla lägen, även om tillit i högsta grad kan påverkas av vissa aktiviteter och 

faktorer. A2 nämner särskilt kommunikation som en faktor som kan påverka tillit; “Det [tillit] börjar 

med kommunikation, eftersom det är det viktigaste verktyget som projektledaren har, alltså både den 

individuella kommunikationen och den team-baserade kommunikationen, för att säkerställa att alla 

vet vad de ska åstadkomma. Det kommer alltid finnas olika beroenden på varandra, så om en part inte 

kan förlita sig på den andra, då börjar saker att falla.”. 

B1 tror inte att tillit är avgörande för att ett virtuellt team ska nå målet med projektet, men att ett team 

utan tillit kommer att behöva lägga ner mycket mer arbete och tid innan målet nås. B1 berättar att 

“Tillit möjliggör att man kanske har det lättare att engagera sig och att stå för sin sak, och föra en linje 

framåt.”. Tillit är alltså en fördel, men ingen kritisk framgångsfaktor, berättar B1 vidare. Detta 

motsägs dock av A2, som påstår att skillnaden på ett virtuellt team med tillit och ett utan tillit är just 

att teamet med tillit har en chans att lyckas, medan det andra teamet inte har det. A1 anser att tillit är 

en av framgångsfaktorerna i virtuella projekt, och menar att om tilliten brister så brister även 

engagemanget, vilket i sin tur leder till ett bristfälligt resultat. 

4.3.2.1 Förmåga  

För att känna tillit till en annan deltagare i projektet måste det vara säkert att en person kommer att 

kunna leverera det som förväntas, anser både A1 och A2. B1 berättar att “som projektledare får man 

då [när någon inte fullföljer sitt arbete] snarare förstå vad det är som hindrar den här 

projektmedlemmen från att uppnå det förväntade resultatet, och det kan ju vara kulturella skillnader 

eller kanske har denne [projektmedlemmen] inte ens sett frågeställningen och då behöver man reda ut 

det på ett annat sätt.”. Detta tolkar vi som att den som tillitar måste övertygas både om att den som 

tillitar har rätt förmåga att klara av uppgiften, men också om att den som tillitas vet vad som ska 

göras. Alla i det virtuella teamet har inte samma förutsättningar för att slutföra sina uppgifter i 

projektet, påpekar A2, även om de förstår vad som ska göras. B1 anger att vissa personer kan ha ett 

bagage eller rykte om sig som kan påverka tilliten till den personens förmåga. 

Tidigare erfarenheter och bedrifter är således en bra indikator på huruvida en person går att lita på 

berättar både A2 och B1. Projektledaren bör således tillhandahålla bakgrundsinformation om 

projektmedlemmarna sinsemellan teamet för att delge vad var och en har för förmåga och kompetens, 
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berättar A2. Även förmåga i den sociala kontexten, alltså hur väl en projektmedlem kommunicerar 

och interagerar med andra, spelar roll för tilliten, anger B1. 

4.3.2.2 Avsikt  

“Tillit i ordets mening är att man tror att övriga gruppen gör sitt, att man inte har, ja, ont uppsåt…” 

anger B1. B1 förväntar sig alltid i början av ett projekt att alla vill vara med och bidra till ett positivt 

utfall. Tillit i sig är att ha tillit till engagemanget som personerna du arbetar med har, helt enkelt, 

avslutar B1. A2 anser snarare att tillit kan ha olika definitioner beroende på vem du frågar, men påstår 

i enlighet med B1 att det i grunden handlar om huruvida du kan lita på att en person handlar enligt 

dennes åtagande. A1 anser också att vetskapen om någon annans goda avsikter är en form av tillit. A2 

anser i likhet att i kontexten projekt handlar tillit om förväntningarna som finns på att ha en ärlig och 

transparent kommunikation, att det du säger är det som gäller.  

4.3.2.3 Integritet  

Tillit är någonting som byggs upp med tiden allt eftersom att projektmedlemmarna lär känna 

varandra, tror A1 och A2. En del av det här är den ökade vetenskapen huruvida personen har en 

känsla av vad som är rätt och vad som är fel, vilket kommer i och med att du lär känna någon, berättar 

A1. A2 berättar att “...om du inte ger beröm där beröm är befogat, då börjar du [projektledaren] 

självklart förlora trovärdighet, och ögonblicket som du [projektledaren] börjar förlora trovärdighet så 

börjar du [projektledaren] förlora tilliten hos dina projektmedlemmar”. 

4.3.2.4 Benägenhet och samhörighet  

B1 tror att benägenheten att känna tillit har sitt ursprung i en god förmåga att samarbeta med andra. 

A1 tror i enlighet med B1 att en person måste tycka att det är intressant med människor för att kunna 

skapa tillit. “Om man är intresserade av personer och tycker att det är kul att tillsammans ta fram ett 

bra resultat så tror jag man har lättare förutsättningar att bygga tillit...”, berättar A1. A1 anser att 

endast personer som kan och vill samarbeta med andra kan vara fungerande kugghjul i det virtuella 

teamet.  

Projektledaren bör skapa ett tillfälle för projektmedlemmarna att mötas och knyta an till varandra, 

anser både A1 och A2.  A2 anser att projektledaren bör uppmuntra att projektmedlemmar lär känna 

varandra ”... främst försöka etablera en kontinuerlig en-till-en kommunikation, men också genom att 

anordna ett kick-off möte så att varje individ kan förstå vem de andra personerna är.”. Vikänslan är 

startskottet för att etablera tillit, anger A2. A1 säger att “Att jobba med personer som aldrig har 

träffats förut och bara emaila skapar distans mellan och då får man inte den här närheten och tilliten, 

så att försöka skapa möten tycker jag är viktigt för att skapa tilliten.”. På grund av distansen 

projektmedlemmarna emellan kan det vara svårt att engagera projektmedlemmarna i teamet att arbeta 
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på egen hand med sin uppgift mellan teamets projektmöten, berättar både A1 och A2. Detta kan dock 

motverkas av en större samhörighetskänsla, berättar de. 

För att öka engagemanget i teamet kan projektledaren också se till att införa veckovisa möten där 

tvåvägskommunikation uppmuntras. I och med mötena får projektmedlemmarna en större känsla av 

samhörighet till teamet, och får även bättre insyn i hur de små delarna passar in i helheten, förklarar 

B1. Vidare skapar tvåvägskommunikationen en känsla av gemensamt ägandeskap, fortsätter B1. 

När tilliten brister kan projektledaren tillföra en motivator till projektet med syftet att engagera och 

uppmuntra teamet, berättar B1. Med en lättsammare ton inom teamet blir det roligare att arbeta 

tillsammans anser B1, vilket i sin tur ökar engagemanget och tilliten i teamet. I enlighet med detta 

berättar A1 att det finns bättre förutsättningar för att skapa tillit om teamet tycker att det är kul att 

arbeta tillsammans. A1 ger som exempel ett projekt hen varit delaktig i där teamet möttes på en och 

samma plats för att tillsammans fira med en fest eller tillställning specifika delmål avklarats. Då 

skapar man både engagemang och tillit, anger A1. 

4.3.2.5 Risk  

Både A2 och B1 anser att tillit måste finnas i det virtuella teamet redan från start, även om det 

kommer med en risk att någon inte kommer att leva upp till den förväntningen. A1 berättar om egna 

erfarenheter när hen som projektledare har haft mycket tillit till en projektmedlem och då låtit denna 

fatta beslut. Självklart finns det då en risk att denna projektmedlem har fel: “Men det är väl en risk 

med tillit, att man [som projektledare] inte tittar lika [på olika projektmedlemmar] utan man [som 

projektledare] litar att det var rätt beslut snarare än att man [som projektledare] själv kollar upp det. Å 

andra sidan kan man [som projektledare] inte kolla upp alla saker själv heller, utan någon form av 

tillit måste man ju ha.” berättar A1. 

B1 anser att om projektledaren känner att den tappar tilliten till en projektmedlem så får 

projektledaren hantera det först då. A2 tror att även det som teamet arbetar med kan påverka tilliten, 

och syftar då på hur stor roll projektet faktiskt spelar. Ju mer projektet betyder, desto värre 

konsekvenser blir det om projektet går fel vilket leder till större svårigheter att skapa tillit från start. 

B1 berättar om en tidigare erfarenhet att “...men även för 20 år sedan hade jag nog ändå en tilltro till 

min omgivning och de som jag jobbade med, och det visade sig i ett fall att jag kanske inte skulle ha 

haft det. Det blev ju en läxa, men det har nog inte ändrat min personlighet på det sättet. Sen kanske 

man lär sig att snabbare utvärdera huruvida man ska ha tillit eller inte.”. 

4.3.3 Att kommunicera virtuellt  

A1 påpekar att en utmaning med virtuella team är att det blir svårare att förmedla sitt budskap via den 

virtuella kommunikationen, eftersom det lättare kan bli missförstånd. Som exempel anger A1 att 
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meddelanden som skickas via den virtuella kommunikationen ibland tolkas på flera sätt, trots att A1 

själv anser att meddelandet är glasklart. I enlighet med detta berättar A2 att “Man är så beroende av e-

post idag. E-postmeddelanden är i huvudsak skriftliga, och det [skriftliga] kan tolkas på ett annat sätt 

av den som mottar det [e-postmeddelandet], du förvånas ibland av hur det tolkats (...) Om det är viktig 

kommunikation skulle jag inte förlita mig på e-post utan också följa upp, men det är inte alltid som 

det finns möjlighet att göra det.”. 

A1 anser att vissa individer passar bättre än andra i den virtuella kontexten och syftar då på individer 

med hög samarbetsförmåga som tycker att det är roligt att arbeta tillsammans med andra. “Det är ju 

alltid lättare att sitta tillsammans, tycker jag, men jag tror att i dagens samhälle måste alla lära sig att 

jobba i virtuella team eftersom det blir mer och mer så.”, påpekar A1. B1 påpekar att varje 

projektmedlem behöver nå en viss mognadsgrad för att kunna arbeta effektivt i den virtuella 

kontexten, och berättar att “För 20 år sedan var det absolut vanligt med telefonkonferenser, men då 

fanns inte chattfunktioner. Väldigt många sådana där korta frågor hanteras via chatt idag, och så 

kommer det fler och fler verktyg.”. I en annan del av intervjun berättar också B1 att “...för många 

yrkesverksamma som har mer och mer kommit in i en virtuell värld kan det [utmaningar för 

projektledare i virtuella team] vara hur man interagerar i den här typen av kontext. Jag tror att det är 

jättestor skillnad mot hur till exempel ni [uppsatsens skribenter] skulle jobba i ett virtuellt team kontra 

vi som är 20 år äldre.”. B1 anger att dagens människor är vana vid att uttrycka sig genom virtuella 

kanaler, då många lägger oerhört mycket tid på till exempel sociala medier. Således antar vi att 

mognadsgraden syftar på en förmåga att hantera den nya tekniken som används för kommunikation.  

4.3.3.1 Kontinuerlig kommunikation 

Alla respondenterna är eniga om att teamet bör ha en kontinuerlig kommunikation. De är också ense 

om att det är projektledarens ansvar att se till att det uppstår en dialog i teamet, och att den fortskrider. 

Därför ska kommunikation och uppföljning ske mellan både teamet och individerna separat för att 

säkerställa att alla förstår syftet, ansvarsområden och projektet förklarar A2. Detta görs genom att föra 

en konstant dialog där allas åsikter och perspektiv får komma till tals, berättar B1. Vidare beskriver 

B1 att det inte finns något syfte med att ha en monolog från projektledaren, utan att det ska vara en 

öppen och ärlig tvåvägskommunikation. Alltså, att mottagaren direkt kan svara eller reagera på 

avsändarens meddelande.  

Att ha en konstant dialog i det virtuella teamet är inget som B1 tycker är komplicerat. Däremot 

påpekar B1 att en del projektmedlemmar inte anses vara bekväma med det från början, vilket då kan 

ses som en utmaning som behöver hanteras. Därför är det viktigt att lära känna varandra och bli 

bekväma med varandra för att kunna skapa en dialog som sedan kan finnas i hela projektet. “...det [en 

dialog] kan man ha på olika sätt, men det blir ju mycket telefon, mail och chatt, och de verktygen som 
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finns…”, berättar B1 om hur gruppen kan lära känna varandra via dialog. B1 anger dock att det kan 

vara svårt att läsa av stämningen i teamet när de inte befinner sig i samma rum, särskilt med tanke på 

att en projektmedlem nyss kan ha ätit frukost medan en annan snart ska äta middag. 

A1 anser att det är lättare att skapa en tvåvägskommunikation om personerna har träffat varandra 

tidigare, A1 förespråkar därför någon form av AMA-kommunikation för att kunna främja detta. 

Projektledaren kan dock främja en kontinuerlig kommunikation trots avsaknaden av AMA-

kommunikation med hjälp av till exempel virtuella veckomöten förklarar A1 och B1. Med 

veckomöten avser respondenterna ett tillfälle då alla i teamet kan ta del av en veckovis uppdatering av 

projektets nuvarande status och fortskridning. A1 och B1 anger att projektledaren tack vare 

veckomöten kan förebygga missförstånd gällande projektets riktning och framskridning, 

tillhandahålla en helhetsbild av projektet samt presentera ett tillfälle att lära känna varandra i teamet 

och etablera en konstant tvåvägskommunikation. A1 berättar att projektmedlemmar kan bli väldigt 

frustrerande om de inte förstår sammanhanget mellan sin uppgift till helheten av projektet. A1 anger 

dock att vissa projektledare inte förstår behovet av en veckovis uppdatering för att de anser att alla 

projektmedlemmar kan jobba med sin delleverans utan att förstå dess plats i projektet som helhet. 

4.3.3.2 Tekniska kommunikationsverktyg  

A2 anger att en utmaning som det virtuella teamet möter i samband med att etablera en 

tvåvägskommunikation virtuellt är valet av tekniska kommunikationsverktyg. Respondenterna anser 

nämligen att vissa verktyg passar bättre än andra beroende på syftet med kommunikationen. Då det 

finns tillgång till många olika tekniska kommunikationsverktyg anser A1 att dessa verktyg kan hjälpa 

den virtuella kommunikationen att ersätta avsaknaden av AMA-kommunikation. Om projektledaren 

inte har möjlighet att samla alla projektmedlemmar på en och samma plats, och på så sätt knyta an 

med hjälp av AMA-kommunikation, måste projektledaren istället utnyttja de tekniska 

kommunikationsverktygen som finns tillgängliga, anser A2. Genom att välja lämpliga kanaler anser 

A2 att den virtuella kommunikation ger det virtuella teamet möjligheter som behövs för att driva 

projektet framåt.  

Ett tekniskt kommunikationsverktyg som A1 anser kan ersätta AMA-kommunikation är 

videokonferenser. A1 anger att en videokonferens till viss del kan ersätta ett möte med AMA-

kommunikation då mottagaren i videosamtal till stor del kan läsa av avsändarens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Videokonferenser kan således motverka missförstånd i teamet, fortsätter A1.  

A1 anser däremot att det finns en utmaning i videokonferenser eftersom det blir svårare att föra en 

tvåvägskommunikation när deltagarna i samtalet inte sitter i samma rum. “En och en så där med video 

fungerar ju himla bra, då blir det mer en dialog. Skulle man ha det i en stor samling så blir det svårare, 

om du tittar på en video där du kommer att se kanske 20 personer, då blir det ändå lite sådär, att du ser 
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inte ögonen för att det är så långt ifrån.”, berättar A1. För om det är många som deltar i 

videokonferensen, och element som kroppsspråk och ansiktsuttryck förloras blir det svårare att 

säkerställa hur, och ens om, avsändaren mottagit meddelandet, menar A1. Även A2 rekommenderar 

videokonferens, framförallt i början av en relation “Den mesta kommunikationen är lika, det är 

antingen ljud, video eller i skrift men orden man använder är samma, det är snarare en fråga om hur 

du använder dem [orden]. När du vill knyta an [till någon] är videokonferenser mer användbara än det 

senare [skrift].”. 

Ännu ett kommunikationsverktyg det virtuella teamet kan använda sig av är att ha en samarbetsyta 

som kan delas virtuellt mellan projektmedlemmarna förklarar A1. A1 berättar att det virtuella teamet 

då kan lagra sina dokument på en gemensam plats både för att inte riskera att dokumentation 

försvinner samt för att alla projektmedlemmar alltid har tillgång till alla dokument. Detta hjälper 

också projektledaren att fullfölja att dokumentationen efterlevs som presenteras djupare i 4.3.4.2 

Projektram. 

Ett tredje kommunikationsverktyg som A1 nämner är e-post. A2 varnar däremot projektledare att 

använda email som ett tekniskt kommunikationsverktyg, just eftersom detta kantas av de missförstånd 

som skriftliga meddelanden kan leda till. A2 anser nämligen att missförstånd ofta kan skyllas på det 

skriftliga språket, eftersom skriftliga meddelanden i större utsträckning än tal kan tolkas på diverse 

sätt av olika mottagare. A2 anser att projektledaren ständigt behöver följa upp den skriftliga 

kommunikationen med ett telefonsamtal eller annat muntligt alternativ för att säkerställa att 

mottagaren uppfattat budskapet korrekt. Även A1 tycker att en projektledare bör följa upp viktiga 

meddelanden, samt även repetera sig och säga samma saker på olika sätt för att säkerställa att 

budskapet tolkats på rätt sätt. 

Ett annat kommunikationsverktyg som A1 berättar om är att avsändaren kan ta hjälp av en förklarande 

bild eller prototyp i samband med den virtuella kommunikationen och referera till denna i sitt 

budskap. “Ofta i kommunikation är det bra att ha någon form av bild när man inte har video, så att 

man åtminstone när man pratar om en viss företeelse har något att hänga upp det [företeelsen] på och 

inte bara pratar i tomma luften för att då så är det ju ännu svårare. I många av våra virtuella möten har 

vi någon form av powerpointpresentation eller något som stödjer vår diskussion, för det underlättar 

också.”, säger A1. På så sätt utgår både avsändaren och mottagaren från samma punkt i samtalet.  

4.3.4 Att leda virtuella team  

Alla tre respondenter beskriver att projektledarens roll har en stor betydelse i ett virtuellt team. A2 

påpekar att projektledarens roll är att agera guide och följa upp och säkerställa att saker och ting faller 

på plats. B1 anger att projektledaren tillför en struktur i projektet. A1 tror att avsaknaden av en 

projektledare i ett virtuellt team är ohållbart.  
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Vidare beskriver B1 att en projektledare behöver ha en adaptionsförmåga då alla i det virtuella teamet 

kan vara från olika kulturer, geografiska platser och ha olika förkunskaper; “...en egenskap 

projektledare i virtuella team ska ha är någon typ av adaptionsförmåga för att alla grupper är olika.” 

konstaterar B1. Alla respondenterna är ense om att det inte finns ett tillvägagångssätt för att leda ett 

virtuellt team för att möta alla utmaningar och ta till vara på alla möjligheter som virtuella team 

resulterar i. B1 uttrycker sig att det är charmen med den nya virtuella världen. Ett nyckelord i alla 

respondenternas utsagor är flexibilitet, så att projektledaren kan anpassa sig efter hur teamet ser ut, 

fungerar och arbetar mot.  

Om projektledaren inte uppmuntrar rätt beteende hos teamet i enlighet med 4.3.4.2 Projektram 

kommer hens trovärdighet som ledare förloras, vilket i sin tur leder till att projektmedlemmarna som 

följer projektets ramar också tappar tillit till projektledaren, förklarar A2.  

A1 beskriver att det är projektledarens ansvar att plocka ut personer med olika kompetenser som 

kompletterar varandra. En av möjligheterna med virtuella team är således att kritiska positioner i 

teamet kan tillsättas med personer som har den nödvändiga graden kompetens, eller som på andra sätt 

kan axla det ansvar som projektet kräver. A1 anser dock att projektledaren behöver ha en 

övergripande förståelse för projektet i alla skeden för att kunna skapa mervärde. “Projektledaren 

måste ha en viss nivå av kunskap för den lösning man [teamet] håller på att ta fram, men såklart inte 

en detaljkunskap för det har experterna som sitter med.”, fortsätter A1. Projektmedlemmarna har 

också en stor möjlighet att påverka arbetet och projektet, fortsätter A1. A2 berättar att projektledaren 

inte ska detaljstyra projektmedlemmarna i virtuella team, då de både har ett större ansvar med sitt 

egna arbete samt ska samverka med de övriga projektmedlemmarna.  

4.3.4.1 Koordinera  

Virtuella team kräver mycket mer i form av koordinering och tydlighet i projektet för att gå i mål, 

berättar både A1 och A2. A1 tycker att när teamet inte sitter i samma lokal blir det en utmaning att 

hålla informationen igång så att alla får insyn i vad som händer i projektet. A1 anser att det alltid är 

lättare att sitta tillsammans. A2 berättar att “Tillit, kommunikation, transparens, god metodik och 

struktur i projektet, det blir viktigare i virtuella team eftersom när ni [teamet] är samlokaliserade och 

kan interagera med varandra så pratar man [teamet] från dag till dag, och du vet vad alla håller på 

med. Men när man [teamet] sitter på olika platser så finns det alltid en risk att människor 

[projektmedlemmar] avviker från ämnet och jobbar från möte till möte.”. Med “jobbar från möte till 

möte” syftar A2 på att vissa projektmedlemmar inte interagerar med andra projektmedlemmar mellan 

mötena vilket kan resultera i att dessa projektmedlemmar arbetar på egen hand i fel riktning.  

Trots att teamet är ett virtuellt team ska kunden aldrig känna av att projektmedlemmarna är 

geografiskt utspridda, påpekar A2. Det är viktigt att ha en enad front utåt mot kunden, vilket kräver en 
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högre grad interaktion och koordinering projektmedlemmarna sinsemellan när teamet inte befinner sig 

på samma plats, fortsätter A2. 

Att det är svårare att koordinera över distans när teamet är geografiskt utspritt i olika delar av världen, 

vilket pekas ut av alla respondenter som en utmaning i virtuella team. “Jag tror att för virtuella team, 

eller projekt som inte kan drivas från ett geografiskt ställe, så krävs det mycket mer i form av 

koordinering och tydlighet i projektet.”, kan A1 konstatera utifrån sina erfarenheter med att arbeta i 

projekt.  Respondenterna berättar att det är komplicerat att koordinera med tanke på alla olika 

tidszoner till exempel gör det svårt att hitta en tid för ett möte då alla kan närvara. 

Det kan också vara en utmaning att en projektmedlem kan delta i flera virtuella projekt samtidigt, 

fortsätter A1. En kritisk person kan alltså vara delaktig i flera projekt och således bli för hårt belastad. 

Skulle en projektmedlem ha för mycket att göra, så att allt arbete inte hinns med, resulterar det i lägre 

engagemang både från personen i fråga men också från resten av teamet som inte kan driva arbetet 

framåt i samma hastighet som planerat, tror A1. 

Ett tips för att lättare kunna koordinera ett virtuellt team är att ha veckomöten, anser A1 och B1, som 

nämndes i 4.3.3.1 Kontinuerlig kommunikation. A1 berättar om en tidigare erfarenhet som 

projektmedlem i ett virtuellt team: “Vi kunde inte sitta i samma lokal [...] men då så hade han 

[projektledaren] veckomöten bara för att hålla informationen igång, så att alla kände att ‘jag vet vad 

som händer i det här stora projektet, fast jag har en liten del i projektet’. Samtidigt fick man [som 

projektmedlem] en insyn i vad som hände i helheten, och det skapar ju tillit.”. Ännu ett råd A1 och B1 

lyfter fram är att projektledaren koordinerar sitt virtuella team genom att definiera en projektram som 

beskrivs djupare i 4.3.4.2 Projektram.  

4.3.4.2 Projektram  

En projektram utgörs av projektets krav i form av tid och kvalité samt tillgängliga resurser, anger A1. 

Respondenten A2 berättar att projektramen bör definieras tidigt. Inom projektramen anges vad som 

ska levereras och i samband med detta ska det även bestämmas vem som ansvarar för vilken 

delleverans, anger A1. Det är väsentligt att alla förstår syftet med projektet och vad som förväntas av 

var och en, påpekar A2. Här ska också en kommunikationsplan sättas upp, för att koordinera och 

skapa tydlighet i hur teamet ska kommunicera, fortsätter A1. 

Det är viktigt för tilliten att alla förstår ramarna för projektet och slutmålet anser alla respondenter. A1 

har varit med om projekt när ramarna har varit otydliga och där teamet var oense om både vad som 

skulle göras och hur, vilket ledde till att tilliten brast. A2 anser att det är viktigt för tilliten i teamet att 

det finns en fungerande belöningsstruktur, så att alla kan lita på att bra arbete uppmärksammas och 

belönas i enlighet med standarden. Att säkerställa att projektets ram förstås korrekt görs bäst genom 
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att ha en öppen och rak diskussion anser A1, en regelbunden kommunikation beskriver A2 och ett 

ärligt uppsåt anser B1. 

Det är projektledarens ansvar att säkerställa att det som bestäms inom projektets ramar efterlevs och 

följs av det virtuella teamet anser A1. Även A2 påpekar att detta är något som ska följas upp under 

regelbunden basis för att säkerställa att allting görs enligt bestämmelser. A1 berättar att om 

projektledaren inte förstår behovet att en kommunikationsplan och projektets ramar inte följs så 

brister även tilliten. Respondenten A1 berättar, ”Vi hade till exempel beskrivit ett designdokument 

som skulle göras, men sen visade det sig att de [de andra projektmedlemmarna] inte har läst det 

dokumentet utan de [de andra projektmedlemmarna] har tagit input från andra personer som har sagt 

felaktiga saker och som har utvecklat enligt det [de felaktiga sakerna]. Då så brister ju tilliten iallafall 

för min del för att, ja, vi [det virtuella teamet] har ju skrivit hur det ska fungera men ändå så gör man 

inte det.”. Detta tolkar vi som att varför ska en projektmedlem själv lägga ner tid på att följa 

bestämmelser om resten av det virtuella teamet inte gör det.  

Spelar kultur någon roll för att leda virtuella team?   

A2 berättar att människor i diverse kulturer arbetar och beter sig på olika sätt på arbetsplatsen. Dessa 

skillnader kan visa sig både i hur människor arbetar och vilka förväntningar som dessa har på 

projektledaren. Skillnaderna kräver att alla i teamet är flexibla och öppna för nya metoder och 

tekniker. A1 ser det som något positivt att alla kan komma med sitt perspektiv på hur teamet kan 

jobba. B1 tror att det kan uppstå svårigheter i och med att olika kulturer klassar till exempel sårbarhet 

på olika sätt. Både A1 och B1 tror att vissa personer helt enkelt inte är lämpliga deltagare i virtuella 

team, oavsett kultur, vilket såklart kan bli en utmaning. Respondenternas utsagor indikerar således att 

olika kulturer i någon grad påverkar arbetet med att främja tillit i virtuella team. Huruvida den här 

påverkan är av positiv eller negativ karaktär är dock svårtolkat. Då vi i detta arbete avgränsat oss från 

att närmare undersöka kulturens påverkan på tillit i virtuella team har vi inte ställt vidare frågor om 

fenomenet tillit i kontexten kultur.  
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4.4 Sammanfattning  

Nedan sammanfattas de centrala temana i empirin som är framtagna i enlighet med 2.4 Analys. Vi går 

inte in på de underteman som finns då syftet med sammanfattningen är att presentera en överskådlig 

bild.  

Tabell 2: Sammanfattning av empirin 

Teman Centrala delar 

Virtuella team • Så länge det är en geografiskt utspritt team möts teamet av 

utmaningar som ett virtuellt team.  

 

Att skapa tillit  • Finns ingen manual för att skapa tillit även om tillit i högsta 

grad kan påverkas av vissa aktiviteter och faktorer.  

• Alla respondenterna anser att tillit i virtuella team är en 

fördel dock råder delade meningar om huruvida tillit är en 

kritisk framgångsfaktor.  

Att kommunicera virtuellt • Svårt att förmedla sitt budskap och tolka andras i den 

virtuella kommunikationen. 

• Projektledaren ska säkerställa att det är en kontinuerlig 

kommunikation i det virtuella teamet. 

• Välja tekniska kommunikationsverktyg utifrån vad som 

passar syftet bäst.  

Att leda virtuella team • Projektledaren ska vara flexibel i sitt ledarskap i virtuella 

team. 

• Projektledaren ska ha en robust struktur, kontinuerlig 

uppföljning och föra en kontinuerlig kommunikation som 

definieras i kommunikationsplanen. 

• Projektledaren ska koordinera teamet så 

projektmedlemmarna känner en gemenskap, får inblick i 

helheten och vet vad som förväntas av en.  
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5 Analys & Diskussion 

I följande avsnitt avser vi att med hjälp från både av den teori som presenterats i avsnitt 3 

Litteraturöversikt samt den empiriska data som presenterats i avsnitt 4 Empiri svara på uppsatsens 

forskningsfrågor. I avsnittets första avsnitt presenteras forskningsfrågorna ännu en gång. Vidare 

presenteras kort de teman som tagits fram för analysen och som utgör strukturen för resterande del 

av avsnittet.  

 

5.1 Frågeställningar 

Under analysen och diskussionen som följer i kommande avsnitt kommer fokus ligga på att besvara 

forskningsfrågorna som presenterades i 1.3.1 Frågeställningar: 

● Hur uppkommer tillit i virtuella team?  

○ Vilka utmaningar finns med att skapa tillit i virtuella team? 

● Hur kan projektledare främja tillit i virtuella team? 

5.2 Identifiering av teman 

Inför analysen har vi tagit fram teman i enlighet med 2.4 Analysmetod. I stora drag disponeras 

följande avsnitt efter de forskningsfrågor som uppsatsen syftar till att besvara och som åter 

presenterats här ovan. Dispositionen är dock mer komplex än så. Skelettet är det dock desamma som 

för avsnitt 4 Empiri (se Figur 6). Såldes börjar vi med att fokusera på hur tillit, alltså vad, uppkommer 

i virtuella team. Vidare flyttar vi vårt fokus till vilka utmaningar som uppkommer i skapandet av tillit. 

Som konstaterades i avsnitt 3 Litteraturöversikt spelar virtuell kommunikation en avgörande roll i 

främjandet av tillit. Således skapas tillit via den virtuella kommunikationen. Till slut fokuserar vi på 

hur projektledare kan arbeta för att främja tillit i virtuella team, alltså vem.  

Som kan observeras i Figur 7 utgörs avsnitten tillhörande 5.4 Hur uppkommer tillit i virtuella team? 

av de tillitsfaktorer som också utgör avsnittet om tillit i avsnitt 3 Empiri. Detta inkluderar alltså 

Förmåga, Avsikt och Integritet, samt Benägenhet att känna tillit och Uppfattad risk som illustrerats i 

Figur 3. 

I avsnitten som ingår i 5.5 Vilka utmaningar finns med att skapa tillit i virtuella team? kommer vi att 

utreda de utmaningar som virtuell kommunikation presenterar i samband med att främja tillit (se 

Figur 7).  Under intervjuerna har det framgått, likt teorin att virtuella team är geografiskt utspridda 

team och skapas således två utmaningar Geografiskt utspridda team är svåra att koordinera och 
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Tidszoner försvårar kontinuerlig kommunikation. Ytterligare en utmaning som virtuella team 

presenterar i frågan om koordination är att Kritiska projektmedlemmar kan delta i flera projekt 

samtidigt. Att den kontinuerlig kommunikationen försvåras presenterar ytterligare en utmaning i form 

av att Gemenskap skapas av kontinuerlig kommunikation. Till sist, då virtuella team enbart har den 

virtuella kommunikationen som kanal mellan projektmedlemmar och projektledare, presenterar det 

faktum att Tekniska kommunikationsverktyg är ett måste för kommunikationen.  

Avsnittets avslutande avsnitt, 5.6 Hur kan projektledare främja tillit i virtuella team? kommer utreda 

projektledares arbete med att främja tillit i virtuella team. Avsnittet är uppdelat i tre delar: Planera, 

Uppstart och Organisera. Även detta illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7: Översikt av analys och diskussion 

5.3 Virtuella team  

Både A2 och B1 anser att i ett virtuellt team arbetar projektmedlemmarna frånskilt varandra. Detta är i 

enlighet med vår definition av virtuella team som presenterades i avsnitt 3 Litteraturöversikt. Det är 

enligt respondenterna inte en fråga om att vara geografiskt utspridda i olika länder, utan kan vara allt 

från olika byggnader, platser eller länder. Även detta är i enlighet med vår definition av virtuella team, 

dock tillägger vår definition att projektmedlemmarna aldrig eller nästan aldrig träffas. Vi anser i 

enlighet med A2 att så länge teamet arbetar frånskilt varandra möter projektmedlemmarna samma 

utmaningar som vilket annat virtuellt team som helst, oavsett avstånd eller typ av projekt.  
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5.4 Hur uppkommer tillit i virtuella team? 

Centralt i denna uppsats står tillit. I detta avsnitt kommer vi att utreda hur tillit uppkommer i virtuella 

team. I avsnitt 3.4.1 Tillit och virtuell kommunikation presenterar vi vår modell (se Figur 4) för vilka 

faktorer, förmåga, avsikt, integritet, benägenhet att känna tillit och uppfattad risk som påverkar tillit. 

Modellen är en utökad version av Mayer et al. (1995) Proposed modell of trust så att den också tar i 

åtanke den virtuella kommunikationens inverkan på tillit i just virtuella team. I analysen och 

diskussionen som följer kommer vi att ställa modellen mot respondenternas utsagor och berättelser av 

hur tillit skapas i virtuella team. Genom detta kommer vi att säkerställa relevansen av Mayer et al. 

(1995) modell i förhållande till respondenternas uppfattning av tillit. Vidare kommer vi stegvis att 

utveckla Figur 4 ytterligare utifrån notation i Bilaga 3, för att bättre lämpa sig i det praktiska, snarare 

än i det teoretiska, främjandet av tillit i virtuella team. Vidare kommer faktorerna som härleds att 

ligga till grund för riktlinjerna som presenteras i 6 Slutsats och Vidare forskning.  

5.4.1 Förmåga 

Med förmåga avser Mayer et al. (1995) i enlighet med flera andra forskare (se Bilaga 2) den 

kompetens, kunskap eller inflytande som ger en individ inflytande inom ett visst område. Respondent 

A1 anser att tillit är när den som tillitar (se 3.2.2 Att skapa tillit) inte längre känner ett behov av att 

kontrollera det som den som tillitas (se ovan) har gjort, eller ska göra. Således är vetskapen om den 

som tillitas förmåga en avgörande faktor för tillit enligt A1. Detta får även medhåll från respondent 

A2, som anser att den som tillitar måste kunna anta att den som tillitas kan leverera det som förväntas. 

Kayworth och Leidner (2002) anger dock att miljön i virtuella team ofta präglas av anonymitet vilket 

kan leda till att projektmedlemmar aldrig når en vetskap om varandras expertis, alltså förmåga. 

Följaktligen ser vi att projektledaren behöver aktivt motverka anonymiteten i det virtuella teamet och 

uppmuntra projektmedlemmarna att delge varandras förmågor för att uppfylla en, enligt 

respondenterna A1 och A2, avgörande faktor för tillit.  

Slutligen ser vi i Figur 8 att den förmåga som Mayer et al. (1995) presenterar som en faktor som 

påverkar tilliten beror till stor del inte bara på den faktiska förmågan som den som tillitas har, utan 

också på möjligheten att delge och övertyga övriga projektmedlemmar om den egna förmågan. Som 

verktyg för detta finns för många virtuella team bara den virtuella kommunikationen som kanal. 
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Figur 8: Förmåga i det virtuella teamet 

 

5.4.2 Avsikt 

Alla tre respondenter anger goda avsikter inte bara som en faktor till tillit, utan också som en stor del 

av definitionen av vad tillit är. God avsikt i deras mening handlar om huruvida den som tillitas 

handlar utan ont uppsåt, påstår de allihopa. Detta är också i enlighet med Mayer et al. (1995) 

definition av begreppet avsikt. Vi ser att goda avsikter spelar stor roll med tanke på att A1 i enlighet 

med både Lee (2014) samt Henttonen och Blomqvist (2005) anger att projektmedlemmarna i ett 

virtuellt team har stor handlingsfrihet gällande sitt arbete samt en stor möjlighet att påverka projektet. 

Således präglas det virtuella teamets arbete och resultat till stor del av medlemmarna själva, och det 

blir av stor vikt att alla jobbar för att teamet ska lyckas tillsammans. Med andra ord uppkommer tillit i 

virtuella team genom att alla jobbar mot ett och samma mål med avsikten att teamet ska lyckas.  

5.4.3 Integritet 

Mayer et al. (1995) talar om integritet som de principer den som tillitas har, och huruvida den som 

tillitar tycker att dessa är acceptabla. Respondenten A1 berättar att en del av att lära känna någon samt 

skapa tillit är att få insikt i den som tillitas känsla för vad som är rätt och vad som är fel.  

En av utmaningarna med just virtuella team är enligt både A2 och B1 att projektmedlemmar från olika 

kulturer arbetar på olika sätt och även definierar olika begrepp och känslor, såsom sårbarhet, på olika 

sätt. Ratcheva och Vyakarnam (2000) tror också att projektmedlemmar från olika kulturer ofta har 

olika förväntningar på mål, beteende och integritet. Jarvenpaa och Leidner (1999) tillägger att 

individer från diverse kulturer har lättare eller svårare för att känna tillit till individer med andra 

bakgrunder. Vi tror att detta tillför en större utmaning i frågan om integritet, alltså att komma överens 

om vad som är rätt och vad som är fel. Att A2 och B1 anser att projektledaren bör utgå från att tillit 

finns och ska finnas i teamet tills motsatsen bevisas är inte säkert att projektledare från andra kulturer 

skulle hålla med om. 
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Vi tror att den stora blandningen av kulturella bakgrunder som finns i majoriteten av virtuella team 

presenterar en svårighet att uppfylla tillitsfaktorn gällande integritet. Medlemmarna måste således 

hitta gemensam mark och bestämma vad som gäller i fråga om arbetssätt, kommunikation och 

beteende för att till slut enas om en arbetsstruktur för att kunna uppfylla behovet av integritet. Således 

ökar vikten av planeringen och tillförandet av struktur till arbetet under Greenberg et al. (2007) 

uppstartsfas av projektledarens arbete med att främja tillit i det virtuella teamet. Tillit uppkommer 

alltså i virtuella team genom gemensamma strukturer. 

Vidare måste också strukturen upprätthållas och efterlevas anser både A1 och A2. Både Greenberg et 

al. (2007) och A2 påpekar att en belöningsstruktur bör sättas upp redan i planeringsfasen av 

femstegsmodellen och efterföljas genom hela arbetet. Här anser vi att rollen som integriteten spelar 

för främjandet av tillit blir allt mer uppenbar. Från överenskommelser gällande beteende härleds en 

struktur mot vilken det framtida handlandet i teamet kommer att mätas och utvärderas mot. Strukturen 

avgör alltså vad som anses vara rätt eller fel beteende, likt principer. Således ser vi att utgångspunkten 

för vad som anses vara ett brott mot integriteten, och följaktligen ett intrång på tilliten, sätts i den 

gemensamma strukturen. 

Vi ser alltså en koppling mellan tillitsfaktorn integritet, som enligt Mayer et al. (1995) handlar om 

vilka principer som anser acceptabla, och en för det virtuella teamet gemensam struktur. Genom att 

den gemensamma strukturen efterlevs och belönas enligt bestämmelser kommer varje individuell 

projektmedlem känna större tillit att detta beteende fortsätter även i framtida situationer. Vi föreslår 

därför att rörande tillit i virtuella team tillägga gemensam struktur som element till faktorn integritet 

så att den gemensamma strukturen blir en naturligare del av tillitsmodellen. I Figur 9 presenteras att 

integritet uppstår av en gemensam struktur och främjas allt eftersom strukturen efterlevs.  

 

Figur 9: Integritet i det virtuella teamet 
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5.4.4 Benägenhet att känna tillit 

Det som Mayer et al. (1995) presenterar som ett faktum är att utöver faktorerna som påverkar tillit 

spelar också den som tillitars benägenhet att känna tillit roll. I respondenternas utsagor ser vi att detta 

är ett uttryck som kan visa sig i många olika former.      

Per definition är tillit villigheten att ta en risk (se 3.2.1 Definition av tillit). Vi kan utifrån detta 

konstatera att benägenhet främjar tillit samtidigt som tillit främjar benägenhet. Detta 

cirkelresonemang innebär att det kan vara svårt att se i vilken ände man ska börja; kommer tilliten 

före benägenheten, eller är det tvärt om? Ska vi följa Mayer et al. (1995) resonemang kommer 

benägenheten först, då det är med benägenheten som lins den som tillitar tolkar den som ska tillitas 

förmåga, avsikt och integritet. Således påverkar graden benägenhet förmågan att känna tillit. Även i 

respondenterna A2 och B1 utsagor ser vi att i projektsammanhang föds tilliten ur benägenheten hos 

den som tillitar att känna tilliten. Både A2 och B1 förespråkar att projektledaren måste börja med att 

anta att tilliten finns där. Om projektledaren inte kan förmå sig själv att känna tillit redan från början 

beror det sannolikt på att teamet antingen består av fel personer, eller att projektledaren har stora 

brister i sin ledarskapsstil berättar A2.  

Både A1 och B1 tror att benägenheten att känna tillit kommer från en förmåga och vilja samarbeta 

med andra. Samarbete mellan projektmedlemmarna stärker den som tillitars benägenhet att känna 

tillit, skriver Greenberg et al., (2007).  

Sammanfattningsvis ser vi i enlighet med Figur 10 att benägenheten att känna tillit påverkar graden 

av tillit, men också att tillit påverkar graden benägenhet. En god samarbetsförmåga påverkar den som 

tillits möjlighet att redan från projektets start känna benägenhet. Benägenheten spelar också roll för 

hur faktorerna som påverkar tillit uppfattas av den som tillitar. Således ser vi att tillit uppkommer i 

virtuella team beroende på projektmedlemmarnas benägenhet att känna tillit, vilket i sin tur kan spåras 

tillbaka till projektmedlemmarnas individuella samarbetsförmåga. 
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Figur 10: Benägenhet i det virtuella teamet 

5.4.5 Uppfattad risk 

Enligt Mayer et al. (1995) måste en av parterna i en relation vara sårbar för att tillit ska kunna påvisas. 

Att vara sårbar innebär att en person har något av värde som riskerar att gå förlorat. Således är tillit 

enligt Mayer et al. (1995) en villighet att ta en risk.   

När vi kan observera risktagandet i relationen, RTR, 3.2.2 Att skapa tillit, kan vi enligt Mayer et al. 

(1995) dra slutsatsen att graden av tillit överskrider graden av risk i situationen. Mayer et al. (1995) 

anser alltså att tillit är något som finns i olika grader. A2 talar om att graden risk som kantar projektet 

eller situationen spelar roll mot förmågan att känna tillit. Således kan vi anta att även respondenten A2 

anser att tillit är något som finns, eller inte finns, i olika grader. Även respondenten A1 talar för att 

tillit är något som finns i olika grader. A1 anser att det kan finnas “mycket” tillit i en relation vilket 

antyder att A1 också anser att det kan finnas “lite” tillit i en relation, och således att tillit finns i olika 

grader. Respondenten B1 anser dock att tillit snarare är binärt, alltså, att det antingen finns tillit i 

relationen eller inte. Henttonen och Blomqvist (2002) argumenterar också för att tillit är binärt. 

Således ser vi att det råder delade åsikter huruvida tillit finns i olika grader eller är binärt. Alla 

respondenter anser dock att det finns aktiviteter och faktorer som kan påverka tillit. Syftet med denna 

uppsats är att presentera hur projektledare kan arbeta för att främja tillit, alltså påverka tillit. Ergo är 

det inte avgörande huruvida tillit finns i olika grader eller inte för att svara på frågan Hur kan 

projektledare arbeta med att främja tillit i virtuella team? så länge vi kan konstatera att tillit faktiskt 

går att påverka. Vidare i uppsatsen kommer vi i likhet med Mayer et al. (1995), A1 och A2 anta att 

tillit finns i olika grader. 
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Till skillnad mot Henttonen och Blomqvist (2002), som anser att tillit bara finns där från start anser 

B1 att projektledaren behöver från början anta att det finns tillit i teamet, trots att det i och med detta 

finns en risk. Respondenterna nämner alla risken att en projektmedlem inte alltid lever upp till de 

förväntningar på prestation som projektledaren och övriga projektmedlemmar har när tillit finns i 

relationen. I ett projekt där olika aktiviteter beror på varandra blir den här risken särskilt stor, då 

arbetet kan komma att stannas upp på grund av att en delleverans inte är klar enligt planerna, berättar 

A2. 

A1 talar om ytterligare en risk i kontexten tillit. Denna risk beskriver A1 uppkommer i att 

projektledaren eller andra medlemmar inte längre känner behovet av att kontrollera uppgifter och 

resultat som den tillitade levererat. Men, fortsätter A1, projektledaren kan ju inte kolla upp allting 

själv heller, så någon form av tillit måste det ju finnas. Detta talar nödvändigtvis inte emot Mayer et 

al. (1995) som påstår att graden tillit måste vara större än graden risk i situation, men tyder på att 

graden tillit som krävs i kombination med behovet av tillit i situationen tillsammans kan överskrida 

graden risk.  

Vi kan således se att även respondenterna uppfattar en risk i situationer där tillit påverkar handlandet 

av den som tillitar. Sårbarheten som Mayer et al. (1995) talar om visar sig i deras relationer i form av 

att kvalitén inte lever upp till förväntningar eller krav, att projektet helt stannar upp och att 

projektledaren släpper igenom saker som hade behövt kontrolleras. Dock kan graden av tillit vägas 

upp av behovet av tillit, och på så sätt övervinna graden av risk som kantar situationen, vilket kan 

observeras i Figur 11. Detta svarar inte på frågan hur uppkommer tillit i virtuella team, men vi anser 

att det är väsentligt att förstå också situationen där tillit kan påvisas, och som alltså leder till RTR. 

Tillit innebär villigheten att ta en risk (Mayer et al., 1995) och för att ta reda på vilka problem som 

uppkommer med att främja tillit i virtuella team måste vi vara medvetna om risken och behovet av 

tillit som finns i virtuella team.  

 

Figur 11: Risk i det virtuella teamet 
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5.4.6 Slutgiltig modell av tillit i virtuella team 

Med Figur 4 som utgångspunkt bygger vi nu till de delarna som vår analys och diskussion har 

resulterat i för av att skapa tillit. Resultatet kan observeras i Figur 12, vilket syftar till att klargöra och 

illustrera alla de olika komponenter som påverkar tilliten i virtuella team. Syftet med modellen är att 

påvisa de relationer som finns mellan olika faktorer vid främjandet av tillit och vilka av dessa 

relationer som påverkas av den virtuella kommunikationen. Utan den virtuella kommunikationen 

kommer flera av faktorerna inte att uppfyllas, och tilliten i teamet kommer således inte att främjas. 

 

Figur 12: Tillit med relation till virtuell kommunikation 

5.5 Vilka utmaningar finns med att skapa tillit i virtuella team? 

I föregående avsnitt presenterades hur tillit skapas i virtuella team. I följande avsnitt flyttar vi vårt 

fokus till vilka utmaningar som finns med att skapa tillit i virtuella team. I Figur 3 presenteras att 

kontinuerlig kommunikation påverkar graden tillit i det virtuella teamet och att tillit påverkar 

öppenheten i kommunikationen. Då projektledares enda kanal mot projektmedlemmarna är den 

virtuella kommunikationen ligger stor fokus på de utmaningar som finns i och med de begränsningar 

som kommer med den virtuella kommunikationen. Detta beroende påvisas också i Figur 12.  

5.5.1 Geografiskt utspridda team är svåra att koordinera 

Alla respondenterna är eniga om att det virtuella teamet bör ha en regelbunden, alltså kontinuerlig, 

kommunikation. Detta för att alla projektmedlemmar ska röra sig i samma riktning, alltså koordinerat, 

trots den höga graden individuellt arbete och ansvar (Henttonen & Blomqvist, 2005). Det här tyder på 
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en koppling mellan kontinuerlig kommunikation och koordination. Att etablera en kontinuerlig 

kommunikation blir en utmaning i virtuella team eftersom projektmedlemmarna befinner sig på olika 

platser och har begränsade möjligheter att kommunicera anser både Kayworth och Leidner (2002) och 

alla respondenter. 

Det spelar ingen roll vilken förmåga den som tillitas har om den inte arbetar mot samma mål som den 

som tillitar, eftersom den som tillitars förväntan inte kommer att levas upp till. Således ser vi en 

koppling mellan koordination och tillit. Vi ser alltså att en utmaning med att främja tillit i virtuella 

team är att koordinera projektmedlemmarna att röra sig mot samma mål. 

5.5.2 Tidszoner försvårar kontinuerlig kommunikation 

Projektmedlemmarna i virtuella team befinner sig på olika platser enligt vår definition. När dessa 

platser är utspridda runt om i världen kan det uppstå stora differenser i tidszoner och uppstå 

språkbarriärer (Jarvenpaa & Leidner, 1999; Rad & Lavin, 2003). Stora skillnader i tidszoner leder till 

utmaningar att koordinera möten, kommunikation och andra aktiviteter som måste utföras i realtid, 

berättar alla respondenter. Stora skillnader i tidszoner påverkar såklart också möjligheten att använda 

tekniska kommunikationsverktyg som endast kan nyttjas i realtid, såsom videokonferens (Lee, 2014; 

Henttonen & Blomqvist, 2005).  

Således kan olika tidszoner hämma det virtuella teamets möjligheter att införa kontinuerlig 

kommunikation, eftersom projektmedlemmarna måste använda sig av tekniska 

kommunikationsverktyg som levererar budskap oberoende av tid. Som vi tidigare konstaterat finns det 

i virtuella team en koppling mellan kontinuerlig kommunikation och koordination, vilket i sin tur 

leder till en utmaning (5.5.1 Geografiskt utspridda team är svåra att koordinera) med att främja tillit. 

Tidszoner presenterar alltså en utmaning med att främja tillit i virtuella team. 

5.5.3 Kritiska projektmedlemmar kan delta i flera projekt samtidigt 

Projektmedlemmar som deltar i virtuella team har enligt Lee (2014) och Henttonen och Blomqvist 

(2005) möjlighet att delta i flera virtuella team samtidigt. Detta beror på den höga graden 

handlingsfrihet (Lee, 2014) och det stora egna ansvaret (Henttonen & Blomqvist, 2005) som präglar 

arbetet i virtuella team. Att kritiska projektmedlemmar deltar i flera projekt samtidigt kan presentera 

en utmaning gällande koordination av projektmedlemmar för projektledaren, berättar A1. Utmaningen 

uppstår när en kritisk projektmedlem är delaktig i så många projekt att allt arbete inte hinns med. 

Detta resulterar således i att denna projektmedlem inte levererar förväntat resultat, och tilliten brister, 

förklarar A1. Att koordinera det virtuella teamet så att alla projektmedlemmar har tid att delta är 

således en utmaning i att främja tillit i virtuella team. 
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5.5.4 Virtuella team måste skapa gemenskap trots brist på kontinuerlig 

kommunikation 

Den dagliga kommunikationen är “klistret” som håller samman teamet, anger Bergiel och Bergiel 

(2008). Brist på kontinuerlig kommunikation leder till svårigheter att skapa en känsla av gemenskap i 

teamet (Bergiel & Bergiel, 2008; Häkkinen, 2004; Kanawattanachaia & Yoo, 2002; Powell et al., 

2004). Detta betyder att det blir svårare för projektmedlemmar att knyta an till varandra när 

kommunikationen inte är kontinuerlig. I enlighet med detta anger B1 att tvåvägskommunikation 

skapar en känsla av gemensamt ägandeskap av projektet, vilket vi tolkar som att dialog främjar 

gemenskap. 

A2 anger att vikänslan är startskottet för tillit. A2 anger också att det första projektledaren bör göra 

för att främja tillit är att skapa en samhörighetskänsla i teamet. Även Kanawattanachaia och Yoo 

(2002) anser att det finns en relation mellan gemenskap och tillit. Således ser vi att avsaknad av 

kontinuerlig kommunikation leder till svårigheter att skapa en känsla av gemenskap i teamet, vilket i 

sin tur utgör en utmaning i att främja tillit.  

5.5.5 Tekniska kommunikationsverktyg ställer högre krav på förmågan att 

kommunicera 

Den virtuella kommunikationen är som sagt den enda kanalen mellan projektledare och teamet i 

virtuella team. Virtuell kommunikation sker enligt definition med hjälp av tekniska 

kommunikationsverktyg. 

Bergiel och Bergiel (2008) anger att ett budskap i skrift tolkas generellt mer kritiskt än ett budskap 

som framförs med AMA-kommunikation vilket också leder till fler missförstånd. Även 

respondenterna A1 och A2 känner igen att virtuell kommunikation medför en hög grad missförstånd. 

Speciellt skriftliga kommunikationsverktyg, som e-post, pekas ut som boven i dramat av både A1 och 

A2. A1 och A2 berättar att det huvudsakliga problemet med skriftlig kommunikation är att budskap 

ofta kan tolkas på flera sätt. Således måste viktiga meddelanden följas upp muntligt.  

Att viktiga skriftliga meddelanden måste följas upp muntligt pekar på att olika tekniska 

kommunikationsverktyg i vissa situationer passar bättre än andra, något som alla respondenter berättar 

om. Även Bergiel och Bergiel (2008) samt Greenberg et al. 2007 anger att virtuella team måste välja 

rätt tekniskt kommunikationsverktyg för att undvika missförstånd och dylik. Det är inte alltid möjligt 

att välja muntliga kommunikationsverktyg som kräver att deltagarna i kommunikationen kan 

medverka i realtid (se 5.5.2 Tidszoner försvårar kontinuerlig kommunikation). Vidare möter 
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konversationer via videokonferens begränsningar i förhållande till hur många som kan delta i samtalet 

utan att förlora fördelarna med att kunna se varandra i bild, berättar A1. 

B1 anser att projektmedlemmar i virtuella team måste uppnå en viss mognadsgrad gällande att 

kommunicera virtuellt och berättar att det kan vara en utmaning att interagera med andra i den 

virtuella kontexten. A1 berättar i enlighet med detta att vissa individer passar bättre än andra i den 

virtuella kontexten. Alla deltagare i det virtuella teamet behöver ha den tekniska förmågan som krävs 

för att nyttja de tekniska kommunikationsverktygen som används (Greenberg et al., 2007). Deltagarna 

behöver också ha den sociala förmåga som krävs för att både kunna formulera och tolka budskap med 

hjälp av tekniska kommunikationsverktyg (Greenberg et al., 2007). Enligt Kuruppuarachchi (2009) 

blir det en utmaning att kommunicera för projektledare i virtuella team som är mer bekväma och vana 

vid AMA-kommunikation än den virtuella kommunikationen. 

Sammanfattningsvis kan det vara en utmaning att använda tekniska kommunikationsverktyg för att 

kommunicera. Den här utmaningen beror på tre skäl: hög grad missförstånd vid skriftlig 

kommunikation, svårigheter att välja de tekniska kommunikationsverktyg som bäst passar syftet med 

budskapet och att det krävs en speciell förmåga att kommunicera virtuellt. Som vi ser i Figur 12 är 

den virtuella kommunikationen en avgörande del i främjandet av tillit i virtuella team. Vidare måste 

virtuella team kommunicera med hjälp av tekniska kommunikationsverktyg. Således presenterar 

användandet av tekniska kommunikationsverktyg en utmaning i att främja tillit i virtuella team. 

5.6 Hur kan projektledare främja tillit i virtuella team? 

I föregående delar av detta avsnitt har vi konstaterat hur tillit uppkommer i virtuella team och även 

vilka utmaningar som präglar främjandet av tillit. I kommande avsnitt kommer vi nu att, med hjälp av 

föregående delar, utreda hur projektledare kan främja tillit i virtuella team. Avsnittet är strukturerat 

efter de tre första stegen av Greenberg et al. (2007) femstegsmodell, som presenterades i 3.4.3.1 

Femstegsmodell.  

5.6.1 Planera 

I det här steget planera ska projektledaren enligt Greenberg et al. (2007) tillsätta rätt personer i 

projektet och sätta upp både en kommunikationsplan och en belöningsstruktur. Det är här som 

förutsättningarna för tillit skapas, anger Greenberg et al. (2007), vilket illustreras i Figur 5. Vi håller 

med Greenberg et al. (2007) om detta. Vi kan ur vår empiriska data avläsa att alla respondenterna talar 

om både vikten av att ha projektmedlemmar med rätt förmågor och egenskaper samt av att ha god 

struktur under hela projektet. 
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Tillsätta projektmedlemmar med rätt förmågor främjar tillit 

Projektledaren behöver se till att projektmedlemmarna som tillsätts har den förmåga som krävs för att 

dra sitt strå till stacken för att kunna uppfylla faktorn Faktisk förmåga i Figur 12. Denna förmåga 

avser både projektmedlemmarnas individuella kompetens, erfarenheter och kunskap, samt även 

projektmedlemmarnas tekniska och sociala förmåga i kontexten virtuell kommunikation (Greenberg 

et al., 2007). B1 utvecklar att den sociala förmågan innebär att kunna kommunicera och interagera 

med andra virtuellt. A2 och B1 anser att en bra indikator för att veta detta är undersöka 

projektmedlemmarnas tidigare erfarenheter. A1 anser att vissa individer passar bättre än andra i den 

virtuella kontexten och syftar då på individer med hög samarbetsförmåga som tycker att det är roligt 

att arbeta tillsammans med andra. Enligt Figur 12 kan vi se att projektmedlemmar med 

Samarbetsförmåga har mer Benägenhet att känna tillit. 

Projektledaren måste dock vara på sin vakt för att inte tillsätta personer som redan är delaktiga i 

flertalet andra projekt på kritiska uppgifter då detta är en utmaning med att främja tillit (se 5.5.3 

Kritiska projektmedlemmar kan delta i flera projekt samtidigt). 

Sätta upp en kommunikationsplan främjar kontinuerlig kommunikation   

En kommunikationsplan möjliggör ett gemensamt språkbruk och kommunikationsbeteende vilket 

främjar tillit (Powell et al., 2004). A2 beskriver att genom en kommunikationsplan förstår 

projektmedlemmarna syftet med projektet och vad som förväntas av en.  Därför bör den definieras i 

ett tidigt stadie, anser A2. Ibland kan projektledare glömma bort eller rent utav underprioritera en 

kommunikationsplan (Greenberg et al., 2007). A1 anser att detta tyder på brist på kunskap hos 

projektledare, då A1 anser att kommunikationsplanen är avgörande för det virtuella teamets 

kontinuerliga kommunikation. Bergiel och Bergiel (2008) hänvisar att kommunikationsplanen 

definierar hur teamet ska ha en effektiv, kontinuerlig, transparent och detaljerad kommunikation. Så 

att underprioritera detta ser vi som ett stort misstag för projektledare i virtuella team, då Bergiel och 

Bergiel (2008) anser att det är väsentligt för en framgångsrik projektledare. Även alla respondenter 

tillägger att det är projektledarens ansvar att se till så dialogen uppkommer och fortskrider i teamet. 

A1 anser att genom kommunikationsplan skapas en tydlighet och koordination i hur teamet ska 

koordinera.    

B1 anser att projektledaren ska syfta till att etablera en tvåvägskommunikation i det virtuella teamet, 

något som kan vara bra att tänka på redan i utformningen av kommunikationsplanen. 

Kommunikationsplanen bör utformas så att missförstånd i största möjliga mån undviks, rätt tekniska 

kommunikationsverktyg används vid rätt tillfälle och projektmedlemmarna vet vilken förmåga att 

kommunicera som krävs. Här behöver projektledaren ha utmaningen 5.5.5 Tekniska 

kommunikationsverktyg ställer högre krav på förmågan att kommunicera i åtanke, särskilt då med 
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avseende på att det finns svårigheter att välja det tekniska kommunikationsverktyg som bäst passar 

syftet med budskapet. Med en kommunikationsplan faller inte detta val på projektmedlemmarna. 

Således ställs också lägre krav på varje individuell projektmedlems förmåga att kommunicera 

virtuellt. 

Framförallt är videokonferenser att föredra för att undvika missförstånd i virtuella team, hävdar både 

Martins et al. (2004) och respondent A1. Detta beror enligt A1 på att mottagaren genom 

videokonferens kan läsa av avsändarens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Men det finns också 

begränsningar i att använda videokonferens, vilket presenteras i utmaningen i 5.5.5 Tekniska 

kommunikationsverktyg ställer högre krav på förmågan att kommunicera. Vidare berättar respondent 

A1 att det alltid är bra, oavsett om man talar med någon i realtid eller via ett skriftligt meddelande, att 

ha en bild eller modell att kunna referera till. Detta förebygger missförstånd i kommunikationen 

eftersom det finns en klar utgångspunkt att peka på istället för att “tala i tomma luften” som A1 

berättar.  Projektledaren bör dock uppmuntra att projektmedlemmarna alltid formulerar sina budskap 

så tydligt som möjligt för att förhindra missförstånd.  

Respondent A1 nämner även en gemensam samarbetsyta som ett slags tekniskt 

kommunikationsverktyg. Här kan projektmedlemmarna dela all dokumentation med varandra under 

projektets gång. Projektmedlemmarna behöver alltså inte kontakta varandra och be om information, 

utan kan själva leta upp informationen bland dokumenten på samarbetsytan. Således ser vi att 

samarbetsytan är ett tekniskt kommunikationsverktyg som inte beror av varken tid eller geografisk 

position och som inte heller uppmuntrar eller främjar kontinuerlig kommunikation mellan 

projektmedlemmarna. Istället presenterar samarbetsytan en möjlighet av kontinuerlig tillgång till 

information. Eftersom samarbetsytan inte är beroende av varken tid eller geografisk position har 

projektmedlemmarna alltid tillgång till informationen även under det individuella arbetet, vilket 

motverkar utmaningen 5.5.1 Geografiskt utspridda team är svåra att koordinera. Ytterligare en följd 

av att samarbetsytan inte är beroende av tid är att det inte är alls nödvändigt att koordinera 

projektmedlemmarna att delta i kommunikationen samtidigt. Således kan projektledare kringgå 5.5.2 

Tidszoner försvårar kontinuerlig kommunikation.  

Projektledaren bör se till att projektmedlemmar har förmågan att använda de tekniska verktyg som ska 

användas i projektet enligt kommunikationsplanen (Kayworth & Leidner, 2002). Utan förmåga att 

använda de tekniska kommunikationsverktygen kan kommunikationsplanen inte följas enligt 5.5.5 

Tekniska kommunikationsverktyg ställer högre krav på förmågan att kommunicera. Greenberg et al. 

(2007) påpekar därför att projektledaren behöver vara medveten om att träna upp varje 

projektmedlems kommunikationsförmåga så att planen kan följas. Om man ska tro respondent B1 

kommer detta bli ett allt mindre problem i framtiden, då människor blir allt mer vana att kommunicera 
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via virtuella kanaler tack vare sociala medier. B1 anser däremot att projektmedlemmar behöver nå en 

viss mognadsgrad för att kunna arbeta effektivt tillsammans med resten av det virtuella teamet.  

Vi anser att en del av kommunikationen bör handla om projektmedlemmarnas situation utanför 

projektet, så att projektledaren kan reagera på förändringar och omständigheter som leder till 

utmaningen 5.5.3 Kritiska projektmedlemmar kan delta i flera projekt samtidigt. Detta kräver att 

projektledaren har en förmåga att vara flexibel, anger alla respondenter. Att kunna ändra fördelningen 

av ansvar och uppgifter motverkar att kritiska delleveranser, och således hela projektet, försenas. 

Därav borde denna typen av kommunikation tas i hänsyn vid utformning av en kommunikationsplan, 

anser vi.  

Införa veckomöten främjar kontinuerlig information  

Vi, i enlighet med A1 och B1, rekommenderar projektledaren att införa veckomöten så att alla 

projektdeltagare kan få en helhetssyn på projektet, och på det sättet bättre förstå hur den egna delen 

kommer att bidra till projektet. Bergiel och Bergiel (2008) lyfter fram att projektledaren ska driva en 

kontinuerlig kommunikation och det kan göras genom ett veckomöte. Vi tror att en projektmedlem 

som är engagerad i projektet kommer att erhålla en god avsikt för projektet, eftersom denna 

projektmedlem blir benägen att resultatet ska bli bra.  

Kontinuerlig tillgång till information kan åstadkommas genom att anordna möten där 

projektmedlemmarna kan lyssna in på projektets nuvarande status, berättar A1 vidare. Här är syftet 

inte att skapa en tvåvägskommunikation, utan att informera och uppdatera projektmedlemmarna om 

projektet i det stora hela. På så sätt, fortsätter A1, får varje projektmedlem en bättre känsla för hur det 

egna arbetet passar in i helheten. Även respondenterna A2 och B1 anser att det är väsentligt att varje 

projektmedlem förstår syftet med projekt och hur de små delarna passar in i det syftet. Dock anser B1 

att det inte finns någon mening för projektledaren att föra en monolog. Med en bättre förståelse för 

helheten borde dock projektmedlemmarna hålla samma kurs och arbeta mot samma mål, så att varje 

projektmedlem bygger en pusselbit som passar med de övriga projektmedlemmarnas pusselbitar, antar 

vi. Kontinuerlig information bidrar alltså till bättre koordination av virtuella team.  

Således tror vi att inte bara kontinuerlig tvåvägskommunikation motverkar 5.5.1 Geografiskt 

utspridda team är svårare att koordinera, utan också att en kontinuerlig informativ monolog kan 

främja koordinationen av det virtuella teamet. Kayworth och Leidner (2002) anser att en fungerande 

gruppdynamik kan uppnås först när var och en i det virtuella teamet förstår sin egen roll i arbetet mot 

projektets mål. Från detta kan vi också dra slutsatsen att en informativ monolog också kan främja 

samarbetet i det virtuella teamet, trots avsaknaden av tvåvägskommunikation. 

 



 64 

Sätta upp en belöningsstruktur främjar rätt beteende  

Projektledaren bör också sätta upp en belöningsstruktur (Greenberg et al., 2007). Vi anser i enlighet 

med Greenberg et al. (2007) att en belöningsstruktur bör syfta till att uppmuntra samarbete genom en 

gemensam struktur. Detta då en belöningsstruktur ska syfta till att påskynda processen över att 

“bestämma” vad som är rätt och fel beteende enligt gruppen, vilket härleddes 5.4.3 Integritet. A2 

anser att det är viktigt att projektledaren ger beröm där beröm är befogat. Genom detta kan 

projektledaren stärka teamets känsla av integritet vilket enligt Figur 12 är en av faktorerna som 

påverkar tillit. A2 varnar att projektledaren kan förlora sin trovärdighet om fel beteende uppmuntras. 

Förlorar projektledaren sin trovärdighet så förlorar denne också teamets tillit, fortsätter A2.   

5.6.2 Uppstart 

I detta steg uppstart ska projektledare enligt Greenberg et al. (2007) presentera den planering, alltså 

den kommunikationsplan och belöningsstruktur som sattes upp i föregående steg för att tillföra tillit. 

Projektledare måste se till att aktuell planering och projektram förmedlas till alla projektmedlemmar. 

Här ska projektledare också se till att det virtuella teamet har något slags uppstartsmöte, där 

projektmedlemmarna introduceras för varandra och blir varse om varandras förmågor, avsikter och 

integritet. Detta illustreras i Figur 5. I enlighet med Henttonnen och Blomqvist (2005) och Jarvenpaa 

och Leidner (1999) rekommenderar vi också projektledaren att redan i uppstarten av projektet att 

sträva efter kontinuerlig kommunikation. Detta eftersom den dagliga kommunikationen är “klistret” 

som håller samman teamet enligt Bergiel och Bergiel (2008). 

Entydigt förmedla planering och projektplan till varje projektmedlem 

När projektledare förmedlar aktuell planering, såsom en kommunikationsplan, belöningsstruktur och 

projektramen ska kommunikationen vara tydlig och transparent (Bergiel & Bergiel, 2008). 

Respondenterna påpekar i enlighet med detta att det är viktigt att tydligt förmedla strukturen och 

försäkra sig om att alla i det virtuella teamet har förstått ramarna för projektet samt slutmålet. För att 

försäkra sig om att alla projektmedlemmar förstått ramarna korrekt måste projektledare använda olika 

tekniska kommunikationsverktyg, förklarar A1, och låta allas åsikter komma till tals, berättar B1. A2 

beskriver också att det är bra att ha en kontinuerlig kommunikation både med teamet och individerna 

separat för att säkerställa att alla förstår syftet och sina ansvarsområden. Detta då det är en av 

projektledarens uppgifter att i projekt leda det virtuella teamet både som en helhet och 

projektmedlemmarna var för sig (Liao, 2016). Detta ser vi som en möjlighet att motverka det 

missförstånd som präglar skriftlig kommunikation (se 5.5.5 Tekniska kommunikationsverktyg ställer 

högre krav på förmågan att kommunicera).  
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Som påpekat i 5.5.1 Geografiskt utspridda team är svåra att koordinera är det av stor vikt för tilliten i 

teamet att alla projektmedlemmar arbetar mot samma mål. A1 har tidigare erfarenheter av ett projekt 

där ramarna för projektet var otydliga och teamet var oense om både vad som skulle göras och hur. 

Detta, berättar A1, ledde till att tilliten brast. Således ser vi att det är av stor vikt att projektledaren 

inte bara kan planera utan också kan förmedla sin planering till alla projektmedlemmar, oavsett 

geografisk plats. Detta är också av stor vikt för att den gemensamma struktur som sattes i 

planeringssteget ska följas av alla projektmedlemmar och därmed bidra till en ökad känsla av 

integritet i teamet.  

Sätta upp ett gemensamt första möte med alla projektmedlemmar närvarande 

A1 anser att det är lättare att kommunicera virtuellt med personer som man har träffat tidigare. 

Greenberg et al. (2007) förespråkar att teamet ska ha ett uppstartsmöte, någon form av lagaktivitet, där 

syftet är att erhålla en vetskap om varandras förmågor och bli bekväma med varandra för att lättare 

skapa en dialog, tillägger B1. Här är syftet att projektmedlemmarna får lära känna varandra 

(Greenberg et al., 2007), vilket motverkar den anonymitet som hotar faktorn Vetskap om förmåga i 

Figur 12. För att kunna förstå någon annans förmåga och integritet, behöver projektmedlemmarna 

vara villiga att dela med sig av sina tidigare erfarenheter anger A2, B2 och Jarvenpaa och Leidner 

(1998). En projektmedlems tidigare erfarenheter och bedrifter är en god indikator på dennes förmåga, 

anser både A1 och A2. B1 varnar för att rykten ibland kan hämma tilliten för en projektmedlem. 

Således ser vi att projektledaren inte bara ska informera om vem som kan vad, utan också styrka detta 

med att låta projektmedlemmarna veta hur och när som respektive deltagare erhållit och utvecklat sin 

förmåga samt låta medlemmarna svara på eventuella rykten. Detta hjälper inte bara teamet att främja 

tillit, utan det skapar även en känsla av samhörighet, avslutar författarna. A2 anser i enlighet med 

detta resonemang att en ökad samhörighet och förståelse projektmedlemmarna emellan främjar 

tilliten.  

Respondenten A1 rekommenderar projektledaren att anordna ett möte där AMA-kommunikation är 

möjligt. På grund av den geografiska spridningen går det dock inte i alla virtuella team att lösa ett 

AMA-kommunikationstillfälle. Då det inte finns något optimalt tekniskt kommunikationsverktyg, vad 

vi vet, uppmuntrar vi projektledare att vara kreativ i planeringen av detta första möte. Respondenten 

A1 påpekar dock att det finns tillgång till många olika tekniska kommunikationsverktyg idag, varav 

vissa av dessa i hög grad kan ersätta AMA-kommunikation. Ett av dessa tekniska 

kommunikationsverktyg är videokonferens. Vi tror att om det virtuella teamet redan under första 

mötet lyckas knyta an till varandra kan utmaningen som kommer från 5.5.4 Virtuella team måste 

skapa gemenskap trots brist på kontinuerlig kommunikation helt kringgås. Eftersom A2 anger att 

vikänslan är startskottet för tillit, och tillit enligt Figur 3 främjar öppen kommunikation vilket i sin tur 

borde främja gemenskapen ytterligare.  
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5.6.3 Organisera  

I det tredje steget organisera anger Greenberg et al. (2007) att projektledaren ska utvärdera teamets 

kommunikation, både hur den är formellt och informellt. Detta kan projektledaren göra genom att 

uppmuntra teamet att lämna feedback samt förbättringsförslag på huruvida kommunikationsplanen 

fungerar (Greenberg et al., 2007).  

Alltid sträva efter att förändra till det bättre 

A1 förklarar att projektledare behöver utvärdera huruvida kommunikationsplanen och 

belöningsstrukturen efterlevs. Genom att låta teamet lämna feedback och förbättringsförslag kan 

projektledaren skapa sig en bild av vilka element av kommunikationen som fungerar och som teamet 

föredrar, och vilka element som bör uteslutas. Vi anser att en projektledare här måste kunna vara 

flexibel och förändra sin kommunikationsplan och belöningsstruktur efter behov eftersom det är 

viktigt att kommunikationen är  kontinuerlig, transparent och detaljerad (Bergiel & Bergiel, 2008). 

I detta steg bör även projektledaren uppmuntra projektmedlemmarna att ha en kontinuerlig informell 

kommunikation (Greenberg et al., 2007). B1 anger att med en lättsammare ton i teamet blir det 

roligare att arbeta tillsammans, vilket i sin tur ökar engagemanget och tilliten i teamet. Vi tolkar “en 

lättsammare ton” som informell kommunikation. B1 anser att detta är mycket viktigt för att främja det 

gemensamma ägandeskapet av projektet. Greenberg et al. (2007) påpekar i enlighet att det är viktigt 

att alla projektmedlemmar deltar i diskussionen. Vi ser således att informella samtal fortare leder till 

en känsla av gemenskap än när teamet bara har formella samtal. Detta skulle innebära att ett 

komplement av informella samtal till högre grad än att ha uteslutande formella samtal motverkar 5.5.4 

Virtuella team måste skapa gemenskap trots brist på kontinuerlig kommunikation. För att engagera 

projektmedlemmar som sitter tysta på andra sidan skärmen kan projektledare rikta frågor direkt till 

dessa medlemmar, eller rikta ett direkt “Hej” mot medlemmarna som Greenberg et al. (2007) och 

Jarvenpaa och Leidner (1998) föreslår. Detta tror vi också bidrar till att motverka anonymiteten som 

enligt Kayworth och Leidner (2002) präglar virtuella team.  
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6 Slutsats  

I detta avsnitt kommer vi besvara de forskningsfrågor som genomsyrat uppsatsen. Slutsatsen kommer 

att lyfta upp de råd och riktlinjer vilka vi anser kan stödja projektledare i dess arbete med att främja 

tillit i virtuella team. Avslutningsvis presenterar vi vårt kunskapsbidrag. 

 

6.1 Slutsats  

Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för hur tillit uppkommer i virtuella team och hur 

projektledare kan arbeta för att främja tillit i virtuella team. Nedan besvaras de forskningsfrågor som 

styrt uppsatsen. Vi lägger till sist fram råd och riktlinjer för hur projektledare i virtuella team kan 

arbeta för att främja tillit uppnå syftet med uppsatsen. 

Hur uppkommer tillit i virtuella team?  

Tillit uppstår i relationen mellan två parter som ingår i ett samarbete. De faktorer som vi identifierat 

påverkar tillit i virtuella team är förmåga, vetskap om förmåga, avsikt, gemensam struktur, integritet, 

samarbetsförmåga, benägenhet att känna tillit och virtuell kommunikation. Vilka beroenden som 

finns mellan dessa faktorer och hur de påverkar tillit kan observeras i Figur 12. För att tillit ska 

uppkomma måste graden tillit tillsammans med behovet av samarbetet vara större än den uppfattade 

graden risk. Detta leder till risktagande i relationen. Även detta kan observeras i Figur 12.  

Vilka utmaningar finns i skapande av tillit? 

Virtuell kommunikation är en projektledares enda kanal mot resten av det virtuella teamet. Således 

grundar sig de flesta utmaningarna i skapandet av tillit i virtuella team i den virtuella 

kommunikationen. 

Följande utmaningar finns i skapande av tillit i virtuella team: 

● Geografiskt utspridda team är svåra att koordinera  

● Tidszoner försvårar kontinuerlig kommunikation  

● Kritiska projektmedlemmar som deltar i flera projekt samtidigt kan bli överbelastade 

● Virtuella team måste skapa gemenskap trots brist på kontinuerlig kommunikation 

● Tekniska kommunikationsverktyg ställer högre krav på förmågan att kommunicera 
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Hur kan projektledare främja tillit i virtuella team?  

Efter att ha konstaterat hur tillit uppkommer i virtuella team och vilka utmaningar som finns i 

skapandet av tillit i virtuella team presenterar vi härmed hur projektledare kan arbeta för att främja 

tillit i virtuella team. Resultatet syftar till att bidrar med kunskap kring hur projektledare bör bedriva 

sitt arbete för att leda virtuella team med större chans att projektet går i mål. Resultatet presenteras i 

form av råd och riktlinjer, kartlagda enligt en övergripande tidsram i tre steg: planera, uppstart och 

organisera. Så länge som någon i teamet sitter frånskild från resten av gruppen möter teamet samma 

utmaningar som vilket annat virtuellt team som helst. Således kan resultatet användas av alla 

projektledare som arbetar med ett geografiskt utspridd team.  

Nedan presenteras hur projektledare kan främja tillit i virtuella team: 

Planera 

Här kan projektledare skapa rätt förutsättningar för att skapa tillit i det virtuella teamet genom att:  

• Tillsätta projektmedlemmar med rätt förmågor främjar tillit 

Varje projektmedlem bör ha den faktiska förmågan, alltså förmågan att slutföra sina 

åtaganden i projektet, en god samarbetsförmåga samt den sociala samt tekniska förmågan som 

krävs för att kommunicera virtuellt. 

• Sätta upp en kommunikationsplan främjar kontinuerlig kommunikation  

Det mest lämpade tekniska kommunikationsverktyget ska väljas med tanke varje situations  

möjlighet till koordination i realtid, tvåvägskommunikation/information samt behov av 

kommunikation skriftligt/muntligt/bild i förhållande till syftet med kommunikationen.  

• Införa veckomöten främjar kontinuerlig information 

Projektledare bör införa veckomöten med syfte att informera och uppdatera projekt- 

medlemmarna om hur projektet framskrider. 

• Sätta upp en belöningsstruktur främjar rätt beteende 

Belöningsstrukturen bör syfta till att uppmuntra samarbete genom en gemensam struktur. 

Uppstart 

Här kan projektledare sätta förutsättningarna för att skapa tillit i det virtuella teamet genom att:  

• Entydigt förmedla planering och projektplan till varje projektmedlem 
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Projektledare bör se till att varje projektmedlem arbetar på samma sätt i rätt riktning. 

• Sätta upp ett gemensamt första möte med alla projektmedlemmar närvarande 

Projektledare bör ha ett uppstartsmöte, där syftet är att skapa kunskap om varandras förmågor 

genom att berätta om tidigare erfarenheter och prestationer.  

Organisera 

Här kan projektledare vidareutveckla förutsättningarna för att bättre skapa tillit i det virtuella teamet 

genom att: 

• Alltid sträva efter att förändra till det bättre 

Projektledare bör utvärdera aktuell kommunikationsplan och belöningsstruktur, och vidta de 

åtgärder som krävs för att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation. 

6.2 Kunskapsbidrag 

Uppsatsen resulterade i en utökad modell (se Figur 12) av Mayer et al. (1995) Proposed Model of 

Trust där virtuell kommunikation spelar en betydande roll för främjande av tillit i virtuella team. Vår 

utökade modell visar även andra faktorer som påverkar tillit. Figur 12 är av intresse för den som har 

ambitionen att fördjupa sig i begreppet tillit i en organisatorisk kontext då virtuella team är 

inkluderade i denna.  

I uppsatsen presenterades även sju riktlinjer som projektledare bör följa för att främja tillit i virtuella 

team. Dessa riktlinjer är ett bidrag till kunskapsområdet projektledning. För att kunna komma fram till 

dessa kunskapsbidrag har vi också bidragit med egna definitioner såsom AMA-kommunikation, 

virtuell kommunikation och virtuella team.   
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7 Reflektion & vidare forskning 

I detta avsnitt reflekterar vi kritiskt resultatet av vårt arbete. Vi presenterar också idéer på vilka 

möjligheter det finns för fortsatt forskning inom ämnet. 

 

7.1 Reflektion 

Vi valde att undersöka virtuella team då detta är en arbetsform som blir allt vanligare på 

organisationer i flera olika branscher. Redan i arbetet med att ta fram en uppsatsplan upptäckte vi att 

tillit är ett centralt begrepp i forskning kring virtuella team. Tidigare forskning fokuserar dock till stor 

del på vilken påverkan tillit har på arbetet i den virtuella kontexten, snarare än hur tilliten kan främjas. 

Därav föddes idén att kartlägga tillit i virtuella team och vidare presentera hur projektledare kan 

utnyttja den kunskapen för att möta diverse utmaningar.  

Vi påbörjade vårt arbete utan några direkta förkunskaper om varken virtuella team eller tillit i en 

organisatorisk kontext. Så här i efterhand ställer vi oss frågan varför vi inte stött på arbetsformen 

virtuella team tidigare under vår utbildning. Med tanke på att systemvetenskap ligger i gränslandet 

mellan teknik, människa och organisation känns virtuella team som en relevant projektform för 

studenter som studerar på programmet. Detta har därför bidragit till en användbarhet framförallt för 

våra kursare, då det har fått lära sig mer kring virtuella team genom vår studie. Vi har även stött på 

flera intressenter i näringslivet, bland annat framtida arbetsgivare, som uppskattar vårt ämne och vill 

ta del av vårt kunskapsbidrag. Således ger denna rapport oss en fantastisk möjlighet att visa våra 

kunskaper om både virtuella team och uppsatsskrivande.  

I och med att vi inte hade någon direkt kunskap om virtuella team i början av vårt uppsatsskrivande 

har en stor del av vårt arbete varit centrerat kring att reda ut och tolka de olika former som begreppet 

kan anta. Vidare är virtuella team inte bara ett begrepp, utan en arbetsform. Detta innebär att vi inom 

virtuella team kan se flera återkommande begrepp. Ett exempel på ett sådant begrepp är virtuell 

kommunikation. 

Begreppet var inte återkommande i den bemärkelsen att “virtuell kommunikation” ordagrant stod 

utskrivet, utan snarare att vi på flera ställen kunde se mönster och beskrivningar som stämde in på 

begreppets definition. Virtuell kommunikation har under arbetets gång tagit allt större plats i vår 

uppsats. Det visade sig allt eftersom, att den virtuella kommunikationen i stor mån påverkar 

möjligheterna att främja tillit i virtuella team. För oss har det således varit en utmaning att hitta en 

balans mellan utredningen om tillit och utredningen om virtuell kommunikation. För att presentera ett 

resultat som ännu mer precist kan bidra till metodik gällande projektledning och tillit hade vi närmare 
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kunnat undersöka de tekniska verktyg som virtuell kommunikation utgörs av, och hur dessa verktyg 

påverkar kommunikationen. Detta hade dock inte varit möjligt inom ramen för en kandidatuppsats. 

Således ser vi, att för att stärka vårt resultat ytterligare behövs en mer detaljerad och praktiskt 

förankrad utredning av de tekniska kommunikationsverktyg som vi kort redogör för i denna uppsats.  

Vi kan således konstatera att uppsatsen har begränsningar som till stor del kommer från det faktum att 

tillit i virtuella team både är komplext i sig, men också berör andra komplexa begrepp. Trots att vi 

försökt avgränsa arbetet genom att hålla oss till en definition per begrepp har vi fortfarande skrivit en 

kandidatuppsats i två ämnen. Vi hade i början av arbetet behövt göra en tydligare avgränsning till just 

tillit. Men vi ser ändå flera möjligheter med vårt resultat. Trots att ett mer specifikt resultat hade 

kunnat uppnås genom en djupare utredning av närliggande begrepp, såsom virtuell kommunikation, är 

resultatet som presenteras i uppsatsen en god bit på väg mot att utveckla en ledarskapsstil 

specialiserad på just tillit i virtuella team. Istället för att se det som att en uppsats om två komplexa 

begrepp har lett till ett grunt arbete kan vi se det som att det har tillför en bredare slutsats där vi kan 

presentera avgörande beroenden mellan flera komplexa begrepp. Hur sedan dessa beroenden i mer 

detalj kan påverkas blir ett arbete för framtida forskning.   

Att identifiera ovannämnda beroenden mellan komplexa begrepp visade sig vara mycket 

tidskrävande. Arbetet med att sortera, reducera och analysera data har tagit längre tid än vad vi först 

förväntade oss. Av den här anledningen anser vi att vi fattade rätt beslut när vi valde att hålla tre 

intervjuer under arbetet. Självklart hade fler intervjuer, och således mer data, lett till ett mer pålitligt 

resultat. I vårt fall dock hade mer data snarare lett till en förhastad analys på grund av tidsramen vi 

hade till vårt förfogande. Genom våra tre djupa intervjuer fick vi ändå 60 A4-sidor med transkriberad 

data. Således ser vi inte att antalet respondenter som en svaghet i detta arbete.  

Vi anser att en stor styrka hos vårt resultat är att projektledare kan direkt applicera de riktlinjer som 

presenteras på sitt eget ledarskap. Vi ser att resultatet går att tillämpa praktiskt även i virtuella team i 

andra organisationer, då det är så pass generaliserbart till virtuella team i sig och inte en särskild sort 

organisation. Detta mycket tack vare att respondenterna som deltagit i uppsatsen har så pass lång 

erfarenhet av att arbeta i virtuella team och med projektledning. Vidare har vi i vårt arbete följt 

erkända metoder för kvalitativ forskning, och hela tiden reflekterat kring de källor som vi valt att 

referera till i uppsatsen.  

7.2 Förslag på vidare forskning 

Då uppsatsen har behandlat hur projektledare anser att projektledare kan främja tillit i virtuella team, 

rekommenderar vi fortsatt forskning av hur projektmedlemmar anser att projektledare kan främja tillit 

i virtuella team. Vidare vore det också av intresse att ta reda på hur varje projektmedlem själv kan 

arbeta för att främja tillit till både övriga projektmedlemmar samt till projektledare i virtuella team. En 
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sådan studie skulle kunna svara på frågan “Hur kan deltagande projektmedlemmar arbeta för att 

främja tillit i virtuella team?”. Vi vill också föreslå en studie som med hjälp av deltagande 

observationer kan påvisa eller avfärda en praktisk tillämpning av vår modell av tillit i virtuella team.  

Tillit i sig är ett komplext begrepp och vi har stött på skilda meningar huruvida tillit skapas i virtuella 

team, eller redan finns där vid start. Då vi har dykt djupt in på hur tillit uppkommer och 

projektledarens tillvägagångssätt för att främja tillit har vi stött på många intressanta aspekter som vi 

tyvärr har fått avstå att undersöka. Vi har bland annat stött på att kulturella skillnader påverkar tillit, 

framförallt i frågan om integritet eftersom olika kulturer kan ha olika syner på vad som anses vara rätt 

och fel. Däremot är detta ett ämne i sig som skulle kunna bli en helt egen forskningsfråga så tyvärr har 

vi inte låtit det ta mycket plats i vår uppsats. Ett exempel på en sådan forskningsfråga är “Hur 

påverkar fenomenet kultur projektledares arbete med att främja tillit i virtuella team?”. Dock är det 

svårt att helt avgränsa sig från kultur i ett arbete om virtuella team eftersom teamet oftast har en stor 

mångfald.  

Slutligen utreder denna uppsats inte i detalj för- och nackdelar av de olika tekniska 

kommunikationsverktyg som virtuella team kan använda sig av. Även om vi i vår uppsats tar stor 

hänsyn till den virtuella kommunikationens påverkan på tillit utreder vi inte fenomenet vidare än att 

det finns ett starkt beroende mellan den virtuella kommunikationen och tillit. Således föreslår vi en 

studie som mer utförligt utreder hur projektledare bör använda de olika tekniska 

kommunikationsverktyg som finns tillgängliga idag för att bättre leda virtuella team. Alltså en studie 

som fortsätter på det resultat som vi presenterat här, men som fokuserar mer på hur den virtuella 

kommunikationen med fördel kan användas för att främja tillit, eftersom vi redan identifierat vilka 

faktorer som spelar roll.  Ett exempel på frågeställningar för ett sådant arbete är “Vilka virtuella 

kommunikationsverktyg har projektledare för virtuella team till sitt förfogande, och hur kan var och 

en av dessa användas för att främja tillit i virtuella team?”. Framsteg inom informationsteknologi sker 

nästan varje dag. Således kan vi konstatera att det snart kan introduceras ett nytt slags tekniskt 

kommunikationsverktyg som kan förändra sättet virtuella team arbetar på, till exempel virtuell 

verklighet. Snart kanske vi kan sitta med VR-glasögon och delta i möten runt om i världen.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide  

Hej X,  

Nedan följer information om intervjun. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller 

synpunkter. Kontaktinformation hittar du överst i detta dokument.  

Syfte 

Syftet med kandidatuppsatsen är att identifiera de utmaningar och möjligheter projektledaren upplever 

kring att främja tillit i sitt virtuella team. Utifrån detta hoppas vi kunna ta fram råd och riktlinjer som 

projektledare kan använda som stöd för att driva ett lyckat virtuellt ledarskap.  

Syftet med intervjun är att samla in data från projektledare med erfarenhet av att leda virtuella team. 

Etik 

Respondenten har full kontroll över sin medverkan i undersökningen och behöver endast svara på de 

frågor som denne själv väljer att svara på. Respondenten kan när som helst avbryta sitt deltagande 

utan anledning. Självklart erbjuds full anonymitet om så önskas. 

Enbart data som är relevant för frågeställningen kommer att samlas in. Datan som samlas in kommer 

endast att användas för uppsatsens ändamål.   

Endast med respondentens samtycke kommer intervjun att spelas in. Ljudinspelning sker för att 

underlätta vid bearbetning av data samt analys. Ljudupptagning kommer att transkriberas av 

uppsatsens skribenter. Inspelningarna kommer inte att delas till andra parter utöver uppsatsens 

skribenter och eventuellt deras handledare på Linköpings universitet (Siri Wassrin, 

siri.wassrin@liu.se). 

Frågor 

Det är en semistrukturerad intervju och således kommer alla följande frågor att behandlas men 

eventuellt uppkommer följdfrågor under intervjuns gång. Under intervjun kommer respondenten bes 

att konkretisera med hjälp av exempel och erfarenheter. 

Respondenten 

Vad heter du och vad arbetar du med?  

mailto:siri.wassrin@liu.se
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Virtuella team 

Vad anser du att ett virtuellt team är?  

Vad har du för erfarenhet av virtuella team? Hur många projekt har du deltagit i? Har du haft olika 

roller? Framgångsrika och/eller misslyckade projekt? 

Tillit 

I projektsammanhang vad anser du att tillit är enligt dig? 

Tror du att tillit är en avgörande faktor för det virtuella teamets framgång? Varför/varför inte?  

Tror du man som projektledare kan jobba för att främja tillit, eller är det något som “bara 

uppkommer”? 

Är tillit en fördel för dig som projektledare när du ska leda virtuella teamet? Varför/varför inte?  

Vad för risker finns det för projektledaren med att förlita sig på andra personer i det virtuella teamet? 

Finns det några faror med tillit? 

 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Astrid Hettinger och Thea Backlund Lindgren (16-03-2017, Stockholm) 
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Bilaga 2: Definitioner av tillit och faktorer som påverkar tillit 

Författare Definition av tillit i en 

organisatorisk kontext 

Faktorer som påverkar graden tillit 

Mayer et al. (1995) En förväntan att handlande är i 

enlighet med ens åtagande utan att 

utnyttja den sårbarhet som finns i och 

med risken med situationen. 

Förmåga (kompetens, kunskap, 

karaktär), avsikter (godhet) och 

acceptabla principer 

Alsharo et al. 

(2016) 

Mayer et al. (1995) Förmåga, avsikter och acceptabla 

principer. 

Iacono & 

Weisband (1997) 

Definierar inte tillit.  Erfarenhet av risker och vinster med 

tillit, avsikter och acceptabla principer 

Jarvenpaa et al. 

(1998) samt 

Jarvenpaa & 

Leidner (1999) 

Handlande enligt överenskommande 

och med goda avsikter, ärlighet och 

integritet, tar inte tillfället i akt att 

utnyttja eventuella sårbarheter. 

Nämner flera faktorer såsom normer, 

upprepad interaktion och delade 

erfarenheter.  

Kayworth & 

Leidner (2002) 

Jarvenpaa et al. (1998) definition.  Nämner inga faktorer som påverkar 

graden av tillit mer än bristande 

kommunikation.  

Kanawattanachai 

& Yoo (2002) 

Mayer et al. (1995). Även att tillit 

består av kognitions- och 

emotionsbaserad tillit. 

Kognitionsbaserad tillit (pålitlighet, 

integritet, kompetens, ansvar) och 

emotionsbaserad tillit (godhet, känsla) 

McKnight & 

Chervany (2000) 

Mayer et al. (1995) Mayer et al. (1995) 

Zakaria et al. 

(2004) 

Definierar inte tillit.  Värderingar, kompetens, förmåga och 

avsikt.  

Greenberg et al. 

(2007) 

Definierar inte tillit. Kognitionsbaserad tillit (pålitlighet, 

integritet, kompetens, ansvar) och 

emotionsbaserad tillit (godhet) 

Henttonen & 

Blomqvist (2005) 

Ena parts förväntan på den andres 

förmåga, godhet och integritet som 

blir aktuell i handlingar som kräver 

samarbete och som innebär en risk.  

Avsikt, beteende, förmåga, acceptabla 

principer och delade erfarenheter. 
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Bilaga 3: Notation 

Denna notation gäller figurer om tillit.  
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