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Abstract 
In the 21 century, organizations find themselves affected by globalization and an 

increased focus on IT. A lot of money is spent on global travels, as they open new 

offices, visit factories or expand their markets. You often work in global teams and use 

the knowledge and experience other cultures have to offer. When the low turn hits, you 

have to reconsider travel and staff expenses. How does it work when you have to 

continue the job but can not travel and meet colleagues as you used to? What happens 

and is it possible to continue as normal? 

  

According to Nationalencyklopedin humans have an inner drive to interact, communicate 

and make ourselves understood. Nonverbal communication stands for 93 % of the total 

communication. 7 % is verbal communication, when we speak, and the rest is body 

language, gestures, facial expressions and tone of voice. The information technology is 

what makes virtual collaboration work. There are many tools to support virtual 

collaboration. They consist of audio, video and computer-mediated communication. The 

ordinary communication, face to face, is when we have meetings and interact. Audio 

conferencing can either be phone calls or other conferencing systems. A video 

communication is when we use web cameras to be able to see who we are speaking to. 

CMC is a typical text based communication.  

  

A virtual collaboration is defined by a virtual team, a group of people who interact, 

communicate and collaborate despite of time, space and organization. You need the 

technical base, network and systems, and you need the methods to make a virtual 

collaboration. The methods can consist of ways to get to know the purpose, goals or each 

other. 

  

The theoretical part is divided by three categories; communication, IT and virtual 

collaboration. The empirical part consists of two interviews with Volvo employees. The 

information is presented and analysed. The purpose is to generate a list of common 

problems and solutions as well as factors of success. A model will also be designed, in 

order to decide the best tool to communicate virtually in a specific situation.  
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Sammanfattning 
Ett par år in på 2000-talet präglas företagen av större marknader, globalisering och ökat 

fokus på IT. Mycket pengar går åt till resor världen över när man öppnar kontor, besöker 

fabriker eller utökar sina marknader. Man arbetar i globala team och utnyttjar kunskaper 

och erfarenheter som andra kulturer har. När lågkonjunkturen kommer får man tänka om, 

och man drar ner på både personal och resor. Hur fungerar det när man måste fortsätta sitt 

arbete men inte får resa som man gjort förut? Går det att fortsätta i vanlig ordning? Vad 

händer när man nu inte kan träffa sina kollegor, mötas och interagera som man brukade 

göra?  

  

Enligt Nationalencyklopedin har vi en inre drivkraft att kommunicera, att göra oss 

förstådda och att interagera med andra människor. Ickeverbal kommunikation står för 93 

% av den totala kommunikationen. 7 % är alltså verbal kommunikation när vi pratar med 

varandra och resten är kroppsspråk med gester och handrörelser, minspel och 

ansiktsuttryck samt röstläge och tonläge. IT, eller informationsteknologi, är det som får 

ett virtuellt samarbete att fungera. De stöd och verktyg vi kan använda oss av i en virtuell 

kommunikation är många. En del är face to face, FTF, när man träffas fysiskt och inte 

använder sig av något virtuellt hjälpmedel. De övriga tre består av audio (ljud), video 

(bild) och computer-mediated communication (datormedierad kommunikation), CMC. 

FTF är alltså den ”vanliga” kommunikation vi har, när man exempelvis deltar i ett möte 

där alla sitter runt samma bord och pratar med varandra. Audiokommunikation är 

telefonsamtal eller telefonkonferenser där man kan använda både IP-telefoni eller 

konferenssystem. Videokommunikation är när man använder webbkamera eller andra 

kameror för att kunna se den man pratar med. CMC är ett samlingsbegrepp för virtuell 

kommunikation som inte inkluderas i audio eller video. CMC är typiskt en textbaserad 

kommunikation. Virtuellt samarbete definieras av en virtuell grupp, en grupp människor 

med gemensamt syfte som interagerar, kommunicerar och samarbetar över tid, rum och 

organisation med hjälp av teknologi. I det virtuella samarbetet använder man sig av olika 

tips och tricks. Dels behöver man den tekniska basen, nätverk och system, och dels 

behöver man metoder för det mjuka arbetet med samarbete, gemensamma mål, lära känna 

varandra med mera. 

  

Rapportens teoridel är baserad på tre kategorier, kommunikation, IT och virtuellt 

samarbete. Empiridelen är baserad på två intervjuer med anställda på Volvo. 

Informationen sammanställs och presenteras för att i ett senare kapitel diskuteras. Syftet 

är att få fram vanliga problem och lösningar på dessa, samt en lista med 

framgångsfaktorer och en modell för att välja rätt kommunikationssätt när man 

samarbetar virtuellt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett par år in på 2000-talet präglas företagen av större marknader, globalisering och ökat 

fokus på IT. Mycket pengar går åt till resor världen över när man öppnar kontor, besöker 

fabriker eller utökar sina marknader. Man arbetar i globala team och utnyttjar kunskaper 

och erfarenheter andra kulturer har. När lågkonjunkturen kommer får man tänka om, och 

man drar ner på både personal och resor. Lars Wemme
1
 på Volvo IT menar: ”Värt att 

notera är att lågkonjunkturen gjorde att resorna föll drastiskt under nov-dec 2008 och 

var låga 2009 men nu börjar resandet öka igen.” Volvo IT’s resor från Sverige till 

utlandet var i december 2008 drygt 100, jämfört med september samma år då antalet var 

drygt 600
2
. Nu får man förändra arbetssätten, hitta nya rutiner och andra lösningar utan 

att kompromissa med resultaten. Volvo IT rapporterar att man per reseräkning i 

september 2009 har drygt 25 virtuella möten. I september 2008 var antalet virtuella 

möten bara 13.  

 

Hur fungerar det när man måste fortsätta sitt arbete men inte får resa som man gjort 

förut? Går det att fortsätta i vanlig ordning? Vad händer när man nu inte kan träffa sina 

kollegor, ha möten och interagera som man brukade göra? 

 

Upprättandet av Internet för global kommunikation, tillgången till billiga 

persondatorer med hög kapacitet och nya former för människa–dator-

interaktion har erbjudit nya möjligheter för arbete, underhållning, handel 

och undervisning oberoende av geografiska avstånd (Nationalencyklopedin 

2010). 

 

Globala företag har tillgång till Internet, nätverk och datorer, tekniken finns där. Mail har 

funnits länge och används numera som ett vedertaget sätt att kommunicera och interagera 

virtuellt med övriga världen. Telefon är likaså den ett sätt samarbeta med våra kollegor. 

Frågan är hur man utnyttjar de andra tekniska möjligheterna som finns, och som man nu 

tvingas ta vara på? Hur ändrar man sitt arbetssätt och kan man ta till sig de nya rutinerna 

och anpassa sig till ett nytt sätt att samarbeta? 

 

1.2 Syfte 

Fenomenet collaboration kommer mer och mer i och med att företagen växer sig globala, 

samtidigt som fysisk kommunikation ses som nödvändig drar man ner på flygresor av 

miljömässiga och ekonomiska skäl. Vad man kan göra istället för att träffas fysiskt på 

möte som det har varit traditionellt sett? Rapporten syftar till att belysa vad begreppet 

                                                 
1 Muntlig källa: Lars Wemme, 1020-05-17. Mail 

2 Bilaga 1 
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virtuellt samarbete innebär. Vidare är syftet att se vilka framgångsfaktorer det finns i 

användningen av virtuellt samarbete. För att få fram detta behöver vi veta vilka tekniker 

som finns, vilka problem och vilka lösningar på dessa problem som uppkommer i 

användningen. Svaren på dessa frågor syftar i att utmynna i en checklista och en modell.  

 

1.2.1 Frågeställning 

Huvudsaklig frågeställning för studien lyder: 

Vad gör ett virtuellt samarbete framgångsrikt? 

  

För att leda fram till svaren används delfrågor: 

Vad är ett virtuellt samarbete? 

Vilka verktyg finns tillgängliga för att samarbeta virtuellt? 

Vilka problem och utmaningar finns det i ett virtuellt samarbete? 

Vad finns det för lösningar på problemen i ett virtuellt samarbete? 

Vilka framgångsfaktorer finns det i ett virtuellt samarbete? 

  

1.3 Förväntat resultat 

Målet är att få en kartläggning över verktyg och tekniker i ett virtuellt samarbete. Vidare 

ska kartläggningen innehålla vanliga problem, och lösningar på dessa, som jag i 

samarbete med ett globalt företag kommer att ta fram. Detta genererar en lista över saker 

man ska tänka på, så att samarbetet blir framgångsrikt. Förutom listan över detta, är målet 

att få fram en modell för att på ett lätt sätt välja verktyg inför respektive 

samarbetssituation man kan stå inför och se vilka konsekvenser varje val kan få.  

 

1.4 Avgränsning 

En avgränsning görs för att hålla arbetsinsats och resultat på en rimlig nivå för både 

författare och läsare. Studien innehåller teori om kommunikation, IT och virtuellt 

samarbete men inte med fokus på kulturella aspekter och interkulturell påverkan i 

kommunikation. Det virtuella samarbetet analyseras inte ur ett säkerhetsperspektiv, inte 

heller ur ett strikt tekniskt perspektiv utan med fokus på informationsutbytet och 

kommunikationen. 

 

1.5 Målgrupp 

Studien riktar sig främst till anställda inom IT-sektorn som samarbetar virtuellt nu, eller 

som ska börja samarbeta virtuellt. Målet är att resultatet kan tillämpas praktiskt. En 

sekundär målgrupp är studenter eller andra som vill lära mer om virtuella samarbeten 

som kan addera studiens resultat med övrig forskning i lärandeprocessen. 
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2 Metod 
Syftet med att analysera metodavsnittet är att få en plan över vad som ska hända, och på 

vilket sätt det ska ske i studien. Göran Goldkuhl (1998) beskriver tillvägagångssättet i sin 

rapport ”Kunskapande”: 

 

”Karaktären på de formulerade kunskapsbehoven avgör det principiella 

tillvägagångssättet i kunskapsutvecklingen, dvs den strategi man väljer. 

Denna strategi preciseras i form av metoder, t.ex. metod för insamling av 

empiriska data. Strategi och metoder bestämmer hur genomförandet ska gå 

till. Man behöver även ta ställning till hur resultat från 

kunskapsutvecklingen ska presenteras.” 

 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Göran Goldkuhl (1998) beskriver i "Kunskapande" olika sorters kunskap, bland andra 

kategoriell kunskap, deskriptiv kunskap och karaktäriserande förståelseinriktad kunskap. 

Förståelseinriktad kunskap beskriver Goldkuhl här:  

 

“Förståelsekunskap inriktas på vad något är. Man bestämmer lämpliga 

innebörder av ett fenomen. Detta görs genom att man karaktäriserar 

fenomen, dvs anger ett antal egenskaper.” 

 

Rapporten kommer främst att syfta till förståelseinriktad kunskap. För varje 

frågeställning som nämnts i föregående kapitel, 1.2.1 Frågeställning, genereras 

förståelseinriktad kunskap. 

 

2.2 Förhållningssätt på forskning 

De förhållningssätt som finns att välja på här är positivism och hermeneutik. 

Positivismen håller sig till hårda mätbara data och kvantitativa metoder medan 

hermeneutiken är motsatsen, med kvalitativa metoder. Patel & Davidsson (2003, sid 28) 

beskriver hermeneutik: ”Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära... ...där man 

studerar, tolkar och försöker förstå...” Vidare på sidan 29 skriver författarna att 

hermeneutiken fått stå för förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är 

subjektiv vilket passar bra för grundtanken och syftet med rapporten.  

 

Baserat på Patel & Davidsson (2003, sid 14) blir valet för denna rapport en kvalitativt 

inriktad forskning då syftet är att skapa förståelse för ett begrepp, virtuellt samarbete, och 

tolka detta med mjuka data. En kvalitativ metod är i linje med hermeneutiken som 

genomsyrar hela arbetet med rapporten, från insamling till analys. Ett kvalitativt arbete 

har en låg grad av standardisering och strukturering (Patel & Davidsson 2003, sid 72) 
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men hög grad av flexibilitet. Författaren väljer metoder utifrån vad han eller hon bedömer 

som bäst.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

Alternativen för forskningsstrategi för att relatera teori till empiri är induktion, deduktion 

och abduktion. Induktion beskrivs som en metod där forskaren upptäcker och studerar ett 

objekt i verkligheten, empiri, utan att ha grundat detta i teori, för att sedan formulera teori 

(Patel & Davidsson 2003, sid 24). Den forskningsstrategi som kommer att användas i 

rapporten är induktion. Intervjuer görs för den empiriska delen, och relateras sedan till 

teori. Jag gör en mycket liten teoretisk granskning för att verifiera den förförståelse jag 

redan har om fenomenet. Granskningen blir en förberedelse inför intervjuerna och de 

frågor som ska ställas. Den empiriska insamlingen utförs, följt av en grundlig teoretisk 

granskning. En induktiv strategi handlar också som sista steg om att formulera ny teori. 

Här kommer en modell och en lista att utformas, baserade på vad teori och empiri visat 

på. 

 

Patel & Davidsson (2003, sid 12) beskriver också olika typer av undersökningsmetoder, 

däribland explorativ, deskriptiv och hypotesprövande. Valet blir explorativ där flera 

insamlingsmetoder används och man syftar till att belysa ett fenomen så allsidigt som 

möjligt. ”Flera insamlingsmetoder” kommer i rapporten att vara böcker, elektroniska 

källor och intervjuer
3
. Tanken är att belysa virtuellt samarbete så allsidigt som möjligt, 

för att ge en bred bild. En del av det är att välja intervjupersoner som kompletterar 

varandra, och kan ge olika input till fenomenet. 

 

2.4 Studiens genomförande 

2.4.1 Forskningsprocess 

Efter att all insamling skett via böcker, Internet och intervjuer ska informationen 

presenteras i två kapitel, Teori och Empiri. Informationen som går under Teori 

presenteras i tre kategorier; kommunikation, IT och virtuellt samarbete. Den information 

som finns under Empiri presenteras utifrån de frågeställningar som beskrivits i tidigare 

kapitel. I de efterföljande kapitel, Analys och Diskussion, kommer informationen att 

bearbetas och sättas i relation till varandra. Här kommer subjektiva slutsatser dras och 

graden av objektivitet minskas. Tanken är självklart att dessa subjektiva slutsatser dras på 

objektiv data vilket stödjer rapportens reliabilitet.  

 

                                                 
3 Se kapitel 2.4.2 
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2.4.2 Insamlingsmetod 

Insamlingen till teorikapitlet som består av kommunikation, IT och virtuellt samarbete, 

kommer att ske via olika slags källor. Dessa är dels tryckta böcker och dels elektroniska 

källor. Böcker på ämnet virtuell kommunikation har hittats med hjälp av 

bibliotekspersonal och kommer att läsas, och väsentliga delar, däribland modeller 

kommer att behandlas och presenteras. För att få en bredare bild av virtuell 

kommunikation kommer också elektroniska källor att behandlas. Här ingår bland annat 

metodologi som är relevant för virtuella samarbeten. Elektroniska källor såsom 

Nationalencyklopedin kommer också att användas för att påvisa olika definitioner. En 

allmän avgränsning görs angående kulturella aspekter.  

 

All datainsamling i empirikapitlet kommer från intervjuer. Första intervju hölls med 

Maria Lindroth, ”business analyst” inom ”collaboration & learning”, på Volvo IT. Andra 

intervju hölls med Uno Eriksson, anställd på Volvo Group IT Governance med ansvar för 

”network services”. Båda intervjuerna gjordes på Volvo i Torslanda, i 

intervjupersonernas kontorsmiljö och tog cirka 1,5 timme vardera. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Intervjupersonerna valdes utifrån ett par urvalstekniker
4
; 

syftesdrivet, informationsrikt och access. För att få en så bred uppfattning som möjligt av 

virtuellt samarbete kan Uno Eriksson bidra med en teknisk synvinkel med nätverk och 

Maria Lindroth bidrar med de mjuka bitarna med samarbete och kommunikation. 

Frågorna som ställdes i samband med de båda intervjuerna kommer att listas som bilaga. 

Båda intervjuerna är ostandardiserade (Patel & Davidsson 2003, sid 71) och präglas av en 

öppen dialog med frågor som delvis formuleras under intervjuns gång. 

Intervjupersonerna får utrymme att svara fritt och även sväva iväg i tankegångarna för att 

öka datainsamlingen och på så sätt ge bredd åt empirin. Empirin presenteras i kapitel 

uppdelade på forskningsfrågorna.  

 

2.4.3 Presentationsmetod 

Innehållet i teorikapitlet presenteras i tre olika kategorier. I varje kategori vävs relevanta 

modeller och citat samman. Modellerna används för att tydliggöra innehållet, samt lätta 

upp långa texter och göra det intressant för läsarna. Citat används för att påvisa äktheten. 

 

I den empiriska delen av rapporten väljs citat ut från intervjuerna. Dessa presenteras 

tillsammans med kommentarer under respektive forskningsfråga. Här varvas citat från 

båda intervjuerna baserat på hur de passar för att söka svar på forskningsfrågorna samt 

för att ge en så bred bild som möjligt av fenomenet.   

 

                                                 
4 Muntlig källa: Anders Hjalmarsson. Föreläsning VTM ”Introduktion till insamlingsmetod” 
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2.4.4 Analys 

Analys och diskussion av det insamlade materialet kommer att göras enligt analytisk 

induktion som beskrivs som ”finna begrepp, bilda kategorier och utforma teori om det 

som sker i texten”
5
. Målet är att utforma teori utifrån den empiri som tagits fram, i 

enlighet med den induktiva forskningsstrategi som identifierats. Den information som 

samlats i teori- och empirikapitel kommer att sättas i relation till varandra och presenteras 

uppdelat på de forskningsfrågor som identifierats i föregående kapitel.  

 

2.4.5 Utvärdering 

Genom hela arbetet med rapporten finns det tre begrepp som styr utvärderingen, validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Patel & Davidsson (2003, sid 98) beskriver validitet och 

reliabilitet:  

 

Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste 

veta att vi har god validitet. "Dels måste vi veta att vi gör det på ett 

tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har god reliabilitet” 

 

Validiteten, pålitligheten, säkras i rapporten via användningen av flera 

insamlingsmetoder. Reliabiliteten, giltigheten, säkras genom att intervjuerna spelas in och 

transkriberas noggrant för att kunna återges exakt. Dessutom har vi begreppet 

generaliserbarhet, som kan beskrivas som att man ger något en allmän tillämpning och 

bedömer onyanserat. Det innebär att de urval författaren gjort ska kunna ge en allmän 

uppfattning som är applicerbara även i andra liknande situationer. All information som 

presenteras i teorikapitlet ska som tidigare nämnts vara objektiv och tillförlitlig. Urvalet 

kommer att styra hur tillförlitlig källan är. Även empirin har mått av tillförlitlighet men i 

motsats till teorin kommer här att finnas subjektiva kommentarer vilket, av såväl 

författare och läsare, bör tas i beaktning. 

  

Ytterligare aspekter i utvärderingen av ett kvalitativt arbete beskriver Starrin och 

Svensson (1994, sid 163-187): perspektivmedvetenhet, intern logik, etik, diskurskriterier, 

heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens, pragmatiskt kriterie, 

innebördsrikedom, struktur och teoritillskott. Jag väljer nedan ut ett par som passar 

rapporten. I ett kvantitativt arbete är det lätt att vara objektiv medan i det kvalitativa är 

det svårare. Forskaren bör vara medveten om alla inblandades perspektiv och deras 

förförståelse under hela arbetet från datainsamling till analys. Detta innefattar också 

forskarens egna perspektiv. Perspektivmedvetenhet är en viktig del av det empiriska 

arbetets validitet, och därför är det väsentligt i denna rapport. Vidare skriver Starrin och 

Svensson (1994) om struktur i resultaten. Rapportens resultat ska presenteras tydligt och 

med en röd tråd. Detta kan uppnås både i texten med tydliga och raka formuleringar, men 

också i presentationen i form av rubriker och uppdelningar. Teoritillskott (ibid) är 

                                                 
5 Muntlig källa: Anders Hjalmarsson. Föreläsning VTM ”Introduktion till analysmetod” 
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väsentligt i en rapport för att påvisa att arbetet tillför något nytt på kunskapsfronten. Att 

samla in teori och empiri för att visa på något nytänkande och utvecklande inom 

fenomenets miljö. I min uppsats där induktion är vald strategi passar detta bra. Tanken är 

att skapa ny teori och bidra med ny kunskap, vilket passar in på kriteriet teoritillskott. 

3 Teori 

3.1 Kommunikation 

Nationalencyklopedin (2010) skriver om kommunikation: ”Människan har ett primärt 

behov att kommunicera; det utgör en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och 

kulturell utveckling.” Enligt Nationalencyklopedin har vi alltså en inre drivkraft att 

kommunicera, att göra oss förstådda och att interagera med andra människor. För att 

förstå hur kommunikationsprocessen går till kan vi använda oss av diverse 

kommunikationsmodeller. Nedan beskrivs en enkel modell, och sedan en mer utvecklad 

modell.  

 

Den enklaste kommunikationsmodellen består av sändare, meddelande och mottagare. 

Den visar en envägskommunikation som bara går åt ett håll, mot mottagaren. Mottagaren 

har ingen möjlighet att svara eller ge feedback. Det finns heller ingen indikation på att 

överföringen av meddelandet störs av en kontext eller brus. En person komponerar ett 

meddelande, och nästa person tar emot meddelandet.  

 

Sändare  Meddelande  Mottagare 

 

En mer utvecklad modell är den nedan som inkluderar andra faktorer än bara de personer 

som kommunicerar. Enligt Nationalencyklopedin (2010) behöver kommunikationen både 

ett språk eller en kod där informationen uttrycks men också ett medium där informationen 

överförs. Mediet kan vara allt från datorn där vi skriver meddelanden, till telefonen där vi 

istället pratar meddelandet. Vi kodar tanken till bokstäver och ord, som sedan avkodas 

när meddelandet nått mottagaren. Kodandet och avkodandet påverkas av den kontext 

sändaren och mottagaren befinner sig i. Tidigare erfarenheter, uppväxt, miljö, religion, 

kultur är sådant som påverkar hur vi ser på världen, och i sin tur hur vi beter oss och hur 

vi kommunicerar. Ett ord kan ha olika betydelser för olika människor vilket kan göra att 

kommunikationen inte alltid går smärtfritt. Kontexten påverkar hur sändaren formulerar 

meddelandet, och sedan hur nästa person, mottagaren tar emot och avkodar det. I 

modellen nedan ser vi en kommunikation där sändare och mottagare byter roller när 

kommunikationen blir en dialog istället för envägskommunikation som i förra exemplet. 

Sändaren blir mottagare när ett svar kommer tillbaka på det han/hon precis sagt. Något 

som påverkar hela kommunikationen är brus, störningsmoment. Detta kan vara ljud som 

stör, dålig uppkoppling på Internet eller dålig mottagning i telefonen.  
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3.1.1 Ickeverbal kommunikation  

I det här kapitlet finns en utveckling av modellen i förra kapitlet. Det tillägg som finns är 

ickeverbal feedback. Det är av stor vikt att ha med den ickeverbala kommunikationen i 

kommunikationsmodeller och kommunikationsstudier eftersom den står för 93 % av den 

totala kommunikationen ”face to face”, enligt Lind och Lind (2006, sid 122). 7 % är 

alltså verbal kommunikation när vi pratar med varandra. Resten är det vi kallar för 

ickeverbal kommunikation och består bland annat av: kroppsspråk med gester och 

handrörelser, minspel och ansiktsuttryck samt röstläge och tonläge. I modellen finns 

alltså ickeverbal feedback, som sändaren kodar och skickar. På samma sätt som alla 

meddelanden kan tolkas och misstolkas kan också de ickeverbala misstolkas beroende på 

mottagarens avkodning beroende på dennes kontext. 

 

 

Illustration 1: Tvåvägskommunikation 

Illustration 2: Tvåvägskommunikation inkl ickeverbal kommunikation 
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Ickeverbal kommunikation innebär allt det som vi inte tar till oss rent faktamässigt. En 

mening som lyder: ”Vill du ha efterrätt?” kan vi tolka utifrån vad som faktiskt sägs. 

Lägger vi på kroppsspråket hos den som frågar, minspel, röstläge med mera så blir det ett 

helhetsintryck där det ofta ligger en värdering. Det ickeverbala gör att det blir en 

nyansering i kommunikationen. Detta gör att vi har mer att tolka. Olika gester har olika 

betydelse för olika människor vilket försvårar kommunikationen. Den sändare som ställer 

frågan kan via sin röst lägga in värderingar i informationen. Mottagaren tolkar 

meddelandet olika beroende på betoningen: 

”Vill du ha efterrätt?” 

”Vill du ha efterrätt?” 

”Vill du ha efterrätt?”  

 

Hur man tolkar det ickeverbala delarna är alltså olika beroende på vem som är sändare 

och vem som är mottagare. Ett klassiskt exempel är att sändare och mottagare är från 

olika kulturer, och har olika kontexter, och missar i kommunikationen eftersom att skaka 

på huvudet betyder nej hos den ena men inte hos den andra.  

 

I en kommunikation som enbart sker elektroniskt, exempelvis via chat eller mail, faller 

ofta den ickeverbala kommunikationen bort. Då har vi bara orden att gå på och kan inte 

urskilja värderingar, betoningar eller känslor. Det finns sätt att öka det ickeverbala, bland 

annat genom att använda kursiv eller fet stil för att betona ord. Ett annat sätt är att 

använda smileys bland annat för att visa om man är glad  eller ledsen . Genom att 

använda dessa verktyg kan kommunikationen bli mer nyanserad och missförstånd kan 

kanske undvikas.  

 

3.1.2 Intern kommunikation 

Kommunikationen som sker inom en formell organisation kallas ofta intern 

kommunikation (Jan Strid 1999, sid 12) . Motsatsen är extern kommunikation, som 

kännetecknas av informationsöverföring från organisationen och ut till externa mottagare, 

exempelvis marknadsföring. Intern kommunikation är alltså inom väggarna på en 

organisation. En organisation definieras av Nationalencyklopedin (2010) som en större 

samordnad grupp med en målsättning.  

 

Kommunikationen inom organisationer går både horisontellt, mellan medarbetare på 

samma nivåer, och vertikalt mellan chefer och underordnade (Strid 1999, sid 17). 

Observera att både vertikal och horisontell kommunikation kan innehålla verbal- och 

ickeverbal kommunikation. Mindrs.com (2009) skriver att en vertikal kommunikation 

syftar till att chefer informerar, instruerar och rådger anställda i organisationen. Gullers 

Grupp (2010) arbetar med intern kommunikation och organisationers utveckling och 

förändring. De skriver om chefer och kommunikationens värde:  
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“Dessa personer är oftast nycklar till effektiv kommunikation internt och 

många av våra uppdrag handlar om att tydliggöra chefernas och 

medarbetarnas kommunikativa roll och hjälpa dem att bli mer effektiva 

kommunikatörer. Kom ihåg: det finns tydliga kopplingar mellan 

kostnadseffektivitet, lönsamhet, kommunikation och nöjda medarbetare.”  

 

Ett kommunikativt ledarskap kan enligt Helen Ridger (2010) ge medarbetarna en 

förståelse för helheten och hjälpa dem att prioritera, värdera och sätta budskap I ett 

sammanhang. Vidare i artikeln görs en lista över vad en god kommunikativ medarbetare 

ska ha för egenskaper: 

 

 Argumentera och föra resonemang  

 Aktivt efterfråga andras åsikter  

 Vara en aktiv lyssnare  

 Dela med sig av information och kunskap  

 Kunna lyfta dina kollegor genom feedback 

  

Intern kommunikation delar Strid (1999, sid 53) upp i direkta och indirekta 

informationsvägar. De direkta är exempelvis informationsmöten och arbetsplatsträffar där 

behöriga som mottagare ses och får informationen direkt från sändaren. Indirekta 

informationsvägar förklaras som personaltidningar och anslagstavlor där något 

företrädesvis aktuellt tas upp. Personaltidningar och anslagstavlor är ofta mer informella 

och kan användas för att informera om sådant som ett informationsmöte inte anses vara 

rätt tillfälle för. Vilken väg man än väljer är dessa sätt att nå ut till sina anställda och 

informera om både formella och informella händelser. De indirekta sätten är dock mer 

osäkra med tanke på att man inte vet vilka mottagarna är. 

 

3.2 IT 

IT, eller informationsteknologi, är det som får ett virtuellt samarbete att fungera. Peter 

Eriksson (2008, sid 37) beskriver möjligheterna och fördelarna med IT: 

 

“IT-samhället innebär slutet för problem på grund av fysiska avstånd. Alla 

är nåbara överallt till i princip samma kostnad. Det innebär också att 

lokalisering av olika verksamheter får allt mindre betydelse.”  

 

En projektgrupp behöver nätverk och uppkoppling till Internet för att exempelvis 

kommunicera. Man kan upprätta mailkontakter, eller plattformar där information kan 

delas och samarbetet kan utvecklas. Företag använder sig av system för att bland annat ha 

kontrollera lagersaldo, försäljning eller löner. Nationalencyklopedin (2010) beskriver 

affärssystem, som system vars främsta uppgift är att bl.a. hantera centrala funktioner och 
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processer genom att bidra till att förbättra beslutsunderlag och effektivisering av viktiga 

processer.  

 

3.2.1 IT-stöd 

De stöd och verktyg vi kan använda oss av i en virtuell kommunikation är många. Paul K 

Davis och Lynne Wainfan (2004, sid 4), delar upp virtuell kommunikation i fyra delar. 

En del är face to face, FTF, när man ses fysiskt och inte använder sig av något virtuellt 

hjälpmedel. De övriga tre består av audio (ljud), video (bild) och computer-mediated 

communication (datormedierad kommunikation), CMC.  De engelska förkortningarna, 

FTF och CMC, kommer härmed att användas i kommande kapitel.   

 

FTF är alltså den vanliga kommunikation vi tillämpar, när man exempelvis deltar i ett 

möte där alla sitter runt samma bord och pratar med varandra. Fysisk kommunikation ger 

många fördelar. Då har man möjlighet att kommunicera i nutid, synkront, se varandra, 

höra varandra och på så sätt skapa en dialog där kommunikationen är tydlig. Vi kan läsa 

av kroppsspråk, höra tonfall och bilda oss en uppfattning om kollegorna.  

  

Audiokommunikation är telefonsamtal eller telefonkonferenser där man kan använda 

både IP-telefoni eller konferenssystem. Ofta använder man andra programvaror för att 

dela information, exempelvis PowerPointpresentationer. Davis och Wainfan (2004, sid 4) 

beskriver audio som ”voice communication; but no useful real-time video images of other 

participants”. I både audio och video tenderar kommunikationen att bli mer formell, 

politiskt korrekt och artig. Davis och Wainfan (2004, sid 33) beskriver också att man har 

en benägenhet att vara partisk för de medlemmar man har ”hemma”. I en situation där 

flera projektmedlemmar sitter i ett rum och konfererar med medlemmar i andra delar av 

världen tenderar den gruppen att sympatisera med varandra jämfört med de övriga. 

Audiokonferenser är bra eftersom man jämfört med exempelvis mail kan höra tonfall och 

nyanser i språket. Det positiva med ett telefonsamtal är att det är en synkron 

kommunikation som sker här och nu, vilket gör att mottagaren av informationen kan 

reagera direkt och man skapar en dialog.  

 

Videokommunikation är när man använder webbkamera eller andra kameror för att 

kunna se den man pratar med. Precis som i audio kan man dela information med varandra 

(Davis och Wainfan 2004, sid 4). Det negativa med videokonferenser är när bandbredden 

inte räcker till och bilden inte är konstant uppdaterad. Då förstörs kommunikationen och 

användarna kan inte koncentrera sig på uppgiften. Det gör att attityden för 

videokonferenser blir negativ. Davis och Wainfan (2004, sid 31) drar slutsatserna att 

attityden är baserad på erfarenheter av de första försöken med videokonferens med 

gammal teknologi och dåligt utvecklade verktyg. Videokonferenser är dock ett steg i rätt 

riktning då man vill återskapa en fysisk kommunikation virtuellt. Man får med sig flera 

positiva egenskaper av en FTF-kommunikation eftersom man ser varandra och kan läsa 

av sina kollegor.   
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CMC är ett samlingsbegrepp för virtuell kommunikation som inte inkluderas i audio eller 

video. CMC är typiskt en textbaserad kommunikation (Davis och Wainfan 2004, sid 4). 

Detta kan exempelvis vara mail eller chat. I en chat kan man dock koppla till en kamera 

för att få en videokommunikation utöver det skrivna. I båda typerna av CMC kan vi hitta 

positiva och negativa aspekter. Chat är ett sätt att effektivisera kommunikationen 

eftersom det går att ställa en kort fråga och få ett snabbt svar (Fredholm 2004, sid 109). I 

både mail och chat tenderar man att vara explicit i sina formuleringar och hålla sig 

målfokuserad. I en sådan kommunikation blir status och roller mer utsuddade och alla 

kan bidra. Detta bidrar också till att kommunikationen blir mer utdragen och det blir 

svårare att ta ett beslut eftersom man förväntar sig ett konsensusbeslut (Davis och 

Wainfan 2004, sid 64). Att mail är en asynkron kommunikation kan både vara fördel och 

nackdel. Fördelen är att meddelandet finns kvar och inte försvinner så fort man uttalat 

det. Nackdelen är att svaret kan dröja, och kanske vara överspelat innan det kommit fram. 

CMC kan också vara hjälpmedel, som en PowerPoint, under ett möte.  

 

Författarna till boken Challenges of virtual collaboration (Davis och Wainfan, 2004 sid 

72) har tagit fram en modell som ska användas som en strategi för att välja rätt medium 

för virtuellt samarbete i olika situationer för samarbete. Denna ses på nästa sida. Här har 

man också analyserat vilka problem som kan uppkomma i respektive samarbete och vad 

man kan göra för att mildra och undvika dem. Första situationen handlar om att bilda ett 

nytt team där man rekommenderar att ses FTF. Om detta inte är genomförbart är det näst 

bästa alternativet videokonferens och audiokonferens. Man menar att audio försvårar en 

gemensam förståelse, en ledare har svårare att ta sin roll och att man får negativa intryck 

av varandra. För att undvika detta kan man använda sig av biografier och bilder av 

gruppmedlemmarna för att få en bredare uppfattning. I en situation där gruppen ska dela 

information kan man själv välja medium, förutom då gruppen har olika slags kunskap 

som lättast delas i en FTF-situation.  

 

Är medlemmarna bekväma med chat tycker Davis och Wainfan (2004, sid 72) att det är 

det bästa alternativet då man ska brainstorma tillsammans. Om inte, ska man ses FTF 

eller använda video. Det negativa med video är att alla inte deltar lika aktivt som i övriga 

alternativ. Här får man facilitera för att låta alla komma till tals. För att komma fram till 

ett beslut, eller förhandla fram ett beslut, gör man skillnad på om det är ett objektivt eller 

subjektivt ämne. Är det subjektivt vill man ha ett fysiskt möte, FTF, och som näst bästa 

alternativ video. Är ämnet objektivt och nedbrytbart väljer man FTF också, är det inte 

nedbrytbart är audio det bästa mediet. Kan man inte ordna audio är det bästa alternativet 

CMC, antingen chat eller mail. För att uppdatera de övriga gruppmedlemmarna om status 

i projektet kan man välja vilket av de virtuella alternativen som helst, AC, VC eller CMC 

så länge gruppen är sammanhållen och i linje med varandra. Är gruppen inte synkade är 

ett fysiskt möte bäst, FTF. Sista situationen som modellen beskriver är när man i gruppen 

ska lösa dispyter. Om en gruppmedlem är mer dominerande än den andra väljer man VC, 

i annat fall FTF (Davis och Wainfan 2004, sid 72).  
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Illustration 3: Strategisk modell för virtuellt samarbete. (Paul K Davis & Lynne 

Wainfan 2004, sid 72) 



Kandidatuppsats 
Louise Wemme 

  

14 

3.2.2 Volvos IT-stöd 

Volvo använder sig av ett paket IT-verktyg, Information Worker Package, som är 

tillgängliga för alla anställda inom Volvo. Tanken är att kunna underlätta 

kommunikationen mellan kollegor i samma stad, men också att stödja de kollegor som 

sitter i olika delar av världen. Man har ett Microsoftbaserat paket som innehåller ett 

flertal delar.  

 

Team Place, detta är en plattform där grupper skapar areor för olika syften. Olika 

kollegor bildar olika arbetsgrupper och kan dela information, lägga upp möten och 

kommunicera asynkront. Lars Wemme på Volvo IT beskriver: ”Team Place is a web-

based solution that facilitates Data Collaboration between groups or teams within a 

company by allowing them to have their own collaborative web sites where information 

can be centralized and shared remotely regardless of time and location
 6
”  

 

Live Meeting. Lars Wemme: ”Live Meeting allows the user to communicate and 

collaborate with remote users by sharing information directly from your desktop in real-

time.” Live Meeting är också en plattform där man delar audio, video, bilder eller 

dokument.  

 

Mail, ett klassiskt kommunikationssätt där alla kan skicka asynkrona meddelanden till 

varandra, som sedan loggas. Wemme: ”A Personal Mailbox is provided. The end user is 

provided with a Personal Mailbox with a storage capacity of 50Mb.”  

 

Chat, Volvo använder Communicator, en programvara där man via kontaktlistor får tag 

på sina kollegor för att skicka omedelbara meddelanden. Snabba frågor och snabba svar, 

beroende på om kollegan är online och tillgänglig. Här finns även möjlighet till smileys, 

för att uttrycka känslor och skapa nyanseringar i språket. Wemme: ”With Office 

Communicator the user can send and receive text based instant messages. Instant 

messages can be sent to one or more contacts - a single contact, multiple contacts, or to a 

group.”  

 

3.3 Virtuellt samarbete 

Elisabeth Christborns
7
 definition av virtuella team låter så här:  

 

”En liten grupp av människor som har ett gemensamt syfte. De interagerar, 

är beroende av varandra och jobbar tillsammans mot gemensamma mål. De 

kommunicerar och samarbetar över gränser av tid, rum och organisation 

och man använder sig av teknologi för att göra detta.”  

                                                 
6 Muntlig källa: Lars Wemme, 2010-04-15. Mail  

7 Elisabeth Christborn, Business Consultant, Volvo IT Collaboration Consulting Services. Web broadcast 

2008-10-24 http://www.dfvastra.se/webbtv/081024/Player_sociala/player.htm?odm50.asx& 
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ManagementHelp
 
(2010) beskriver en annan definition. Här finns tillägg om att virtuella 

team kan utnyttja att man här kan ha projektmedlemmar i andra delar av världen eftersom 

dessa kan vara de bästa inom sitt område. Man är inte begränsad till svenskar och våra 

tillgångar utan kan söka efter andras kunskaper: 

 

A Virtual Team – also known as a Geographically Dispersed Team (GDT) – 

is a group of individuals who work across time, space, and organizational 

boundaries with links strengthened by webs of communication technology. 

They have complementary skills and are committed to a common purpose, 

have interdependent performance goals, and share an approach to work for 

which they hold themselves mutually accountable. Geographically dispersed 

teams allow organizations to hire and retain the best people regardless of 

location. 

 

I det virtuella samarbetet använder man sig av olika tips och tricks. Dels behöver man 

den tekniska basen, nätverk och system, och dels behöver man metoder för det mjuka 

arbetet med samarbete, gemensamma mål, lära känna varandra med mera. Inom Volvo 

använder man sig av NetAge (2010) och deras metodologi om virtuella team. Enligt 

modellen nedan går man igenom Purpose, People, Links/Nodes och Time. När man gått 

igenom alla steg och har en klar plan för det virtuella samarbetet är det också nödvändigt 

att man dokumenterar detta och kan gå tillbaka och se vad man egentligen kom fram till. 

Ett projekt som pågår i flera år där gruppmedlemmar är med länge, eller tillkommer i ett 

senare stadie, kan behöva något att referera tillbaka till.  

 

 
 

 

Illustration 4: NetAge metodologi (2010) 
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Alla fyra delar i modellen är sammanlänkade med varandra. De påverkar varandra och är 

lika viktiga. Tiden påverkar hur syftet kommer att se ut, tiden påverkar personerna i ett 

projekt och påverkar också interaktionerna och länkarna. Likaså påverkar syftet vad 

personerna ska göra, när de ska göra det och hur syftet ska uppnås. Personerna, rollerna 

och interaktionen dem emellan påverkar arbetet och när målen uppnås. När man vet vad 

man ska göra är det också viktigt att veta vem som ska göra vad. Att klargöra vilka roller 

gruppen har är viktigt för att arbetet ska gå smidigt framåt. Precis som vi ser i modellen 

handlar det dels om vilka roller som finns, men också vilka ledarroller och vilken 

auktoritet som finns inom gruppen. Det är nödvändigt för alla medlemmar i en grupp att 

veta vem man rapporterar till, vem som är chef och vem som har ansvaret. NetAge 

(2010) om people/roller beskriver att i virtuella team är tydliga roller viktigare än i 

fysiska roller. Detta för att man i virtuella grupper ofta har fler än en roll och är tvingade 

att skifta mellan dessa och vara dynamiska. Här kan det också vara på sin plats att veta 

vilka externa roller man har med sig i gruppen. Det kan vara övriga intressenter eller 

människor som har input av något slag som också ska vara med i kartläggningen av 

roller. Att ha ett tydligt syfte, hjälper gruppen att tillsammans arbeta åt samma håll. 

Följande citat ur NetAge metodologi om syfte (2010) beskriver syftets viktiga roll till 

framgång: ”The best predictors of virtual team success are the clarity of its purpose and 

the group’s participation in achieving it.” Det kan vara både tidsödande och 

energikrävande och något som också kostar pengar, att tillsammans arbeta fram mål och 

syften. Dock kan ett tydligt syfte göra att gruppen arbetar tillsammans, mer effektivt och 

mer målinriktat vilket i sin tur sparar tid och pengar jämfört med ett arbete där alla 

individer i gruppen drar åt olika håll. Här behöver man en tidsplan för delmål, slutmål 

och hur mycket tid varje individ i gruppen ska lägga ner i varje fas i projektet. NetAge 

(2010) om syften bryter ner syfte till tre delar; mål, uppgift och resultat. Att formulera 

mål skapar en fokusering för gruppen. Det leder fram till uppgifter och sysselsättning. 

Genom detta får vi fram resultat som återkopplar till vårt syfte och mål. Kopplingen ser 

vi här: 

 

Goal → Tasks → Results 

 

De kopplingar, länkar, som finns mellan personerna är viktiga, de definierar vilka 

relationer och interaktioner de har. Att lära känna varandra och ha förståelse är viktigt. 

Annars dras fokus bort från uppgiften och det som upptar tiden är att fundera på de dåliga 

relationerna till kollegan eller kollegorna ”på andra sidan gränsen” (Marie-Louise Json 

Hansson 2007, sid 75). Här finns ytterligare ett citat från NetAge (2010) om links:  

 
Links are physical media that enable interactions that spawn and maintain 

relationships.  

 

Det mjuka samarbetet NetAge beskriver baseras på att det hårda fungerar. Utan att 

exempelvis kunna skicka ett mail till varandra för att Internet inte fungerar gör att det 
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virtuella samarbetet fallerar och det spelar ingen roll hur väl specificerade mål 

projektgruppen har.  

 

3.3.1 Computer supported cooperative work 

Computer supported cooperative work förkortas CSCW och det är så det kommer att 

benämnas framöver i rapporten. CSCW är datorstött samverkande arbete, eller datorstött 

samarbete, och grundades av Irene Greif och Paul Cashman 1984 (se Beacker, Grudin, 

Buxton och Greenberg 1995, sid 741). CSCW inkluderar bland annat kommunikation, 

problemlösning och att skriva i dokument tillsammans. Vidare i texten beskriver 

författarna att fokus har skiftat från människa-dator interaktion till människa-människa 

där datorn istället faciliterar kommunikationen. Kommunikationen kan vara synkron, i 

nutid, eller asynkron. Båda situationerna ses i modellen nedan (Johansen 1988 se 

Beacker, Grudin, Buxton och Greenberg 1995, sid 742). I matrisen finns fyra olika 

situationer med parametrarna; synkron tid, asynkron tid, samma plats och olika plats.  

 

I en situation där en grupp arbetar synkront och på samma plats är det ett samarbete där 

man sitter i samma byggnad, är på möten tillsammans fysiskt i ett konferensrum och 

delar information via tavlor och presentationer. Den övre vänstra bilden visar ett 

traditionellt samarbete tjänstemän emellan. Situationen förändras när gruppen samarbetar 

asynkront men på samma plats, övre högra bilden. Här får man använda sig av tekniker 

för att dela med sig av informationen genom att spara den. Tavlor där post-it och 

information får stå kvar är ett sätt. Att maila är också ett sätt att ge information asynkront, 

där meddelanden dessutom sparas och loggas. Mail finns som exempel på asynkron och 

olika plats, men även här passar mail som ett verktyg. De två nedre bilderna visa 

situationer där samarbetet sker på olika platser, exempelvis i grupper där medlemmarna 

arbetar i olika länder. En kommunikation som sker synkront i tiden är typexempel på 

telefonsamtal, audiokonferens, videokonferens eller chat. Kommunikationen är snabb och 

man får omedelbar feedback. Sista situationen är både olika tid och olika plats. Här finns 

som sagt mail med som alternativ för kommunikationen. Dessutom beskriver matrisen 

bloggar och virtuella anslagstavlor. 
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Illustration 5: CSCW matris. Beacker, Grudin, Buxton och Greenberg 

1995 
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3.4 Summering teoretiskt kapitel 

En fungerande kommunikation tillfredsställer de behov vi har att göra oss hörda och 

förstådda. Kommunikation är information som går från en sändare, till en mottagare. 

Mottagaren skiftar till sändare när han/hon svarar och personerna har en dialog. En 

fungerande kommunikation är ett måste för att ett virtuellt samarbete ska gå smidigt. Som 

grund till virtuella samarbeten har vi de tekniska hjälpmedlen, med IT-stöd. Tekniken och 

kommunikationen möjliggör virtuella samarbeten som i sin tur möjliggör och drar nytta 

av globaliseringen. Man behöver inte längre hålla sig inom landgränser eller 

organisationella gränser utan kan ta vara på know-how där den finns. Man behöver inte 

heller bry sig om tidsaspekter, kommunicera kan ske dygnet runt och därigenom även 

arbete. Matrisen i CSCW visar på vilka alternativ tid- och rumalternativ som finns i 

virtuella samarbeten. Här finns allt mellan att sitta på samma plats vid samma tid och ha 

ett möte till att vara på olika platser vid olika tider och maila till varandra istället.  

 

Ett sätt att dela upp kommunikation är FTF, face to face, audio, video och CMC, 

computer-mediated communication. FTF-kommunikation är ”vanlig” kommunikation där 

två eller flera personer ses i verkligheten och exempelvis har ett möte. I virtuella 

samarbeten kan man använda sig av de tre resterande delarna, som IP-telefoni, 

videokonferenser eller mail. En viktig aspekt när man väljer vilken typ av virtuell 

kommunikation man ska använda är ickeverbal kommunikation. I en videokonferens kan 

alla gester och minspel ses, medan inget av detta är synligt i en chat där man endast har 

texten att gå efter. Missförstånd kan ske, ord kan misstolkas och mycket energi går åt att 

tolka vad den andre menar istället för att komma vidare i dialogen.  
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4 Empiri 
Insamlingen från intervjuerna i det empiriska arbetet presenteras här uppdelat i de olika 

frågeställningarna som beskrivits tidigare samt strategi för kommunikation. Samtliga citat 

är från intervjuer med Maria Lindroth och Uno Eriksson.  

 

4.1 Vad är ett virtuellt samarbete? 

Virtuella samarbeten har de senaste åren ökat i och med lågkonjunkturen och i vissa fall 

har man blivit tvingad in i virtuellt samarbete istället för att resa. Maria Lindroth menar 

att det kan ha varit positivt och att folk har fått upp ögonen för de alternativ som faktiskt 

finns och att man numera är mer benägen att välja alternativen framför flygtimmar.  

 

”Lite grann kan det ju vara bra att man blev tvingad i vissa fall in i att köra 

virtuella, globala möten i ledningsgrupper till exempel, att man upptäcker 

att det här funkar ju faktiskt bra, vi behöver inte resa över hela världen 

varje gång. Utan det här är riktigt bra substitut, så vi har fått många 

chanser att visa möjligheterna och vad som faktiskt går att göra här.” 

 

Maria Lindroth säger också att ”utan tekniken förstörs allt annat”. Tekniken är basen i 

ett virtuellt samarbete och grundar själva arbetet. Utan ett fungerande nät kan exempelvis 

varken mail skickas eller audiokonferenser sättas upp. Lindroth fortsätter:  

 

”Vi pratar väldigt mycket om 90/10, att 90 procent handlar om de mjuka 

bitarna och 10 procent är tekniken. Sen kan man inte sticka under stol att 

tekniken är vansinnigt viktig, den måste ju fungera. Vi försöker ändå att 

övertyga om att det handlar om de andra bitarna -att det hjälper inte hur 

bra teknikstöd du än har om ni inte har bestämt hur ni ska arbeta 

tillsammans och hur ni ska samarbeta och hur ni delar information, var ni 

lägger saker, hur ni genomför möten och så vidare så hjälper det inte om ni 

har jättebra teknik.” 

 

De mjuka bitarna, 90 %, definieras av kommunikation och de mänskliga interaktionerna. 

Man använder bland annat NetAge's metoder för att få koll på det mjuka när det hårda, 

tekniken, redan är på plats. Detta görs för att ha en flytande kommunikation och ett 

fungerande arbete kollegor emellan. Lindroth pratar här om vikten att lära känna varandra 

och veta syftet med arbetet.  

 

”Att lära känna varandra, vi brukar prata om People, Purpose, Time och 

Links och det handlar ju mycket om det här att People, det är ju 

människoaspekter, att om vi ska samarbeta i ett team, då måste vi veta vad 
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är syftet med vårat team, vad är det vi ska göra tillsammans, vad har vi för 

mål, är alla klara över vilka mål vi har, vet alla om dem till exempel.”  

 

Vidare i arbetet med att forma team använder Lindroth med kollegor metodologin och 

betonar vikten av att arbeta med alla delar i metoden, People, Purpose, Links och Time 

och inte bara fokusera på en del.  

 

”Det här med Links, att vi ser vilka är vi i teamet, vad är länkarna mellan 

oss, hur samarbetar vi, vilka är våra roller, men även kanske länkar utanför 

teamet, vilka är våra samarbetspartners. Och så det här med tidsaspekten, 

det ju vara också att om man jobbar i ett globalt team som sitter i många 

olika delar av världen så blir tiden väldigt viktig med tidsskillnader och 

annat som påverkar hur man kan samarbeta, då måste ju det genomsyras i 

IT-stödet att man tittar hur löser man det då så att alla känner sig delaktiga, 

att man känner att man är en del av teamet och kan bidra.” 

 

4.2 Vilka verktyg finns tillgängliga för att samarbeta virtuellt? 

I det virtuella samarbetet inom Volvo använder man sig av Information Worker Package, 

IWP
8
. Olika delar har olika funktioner och användningsområden. Mail och chat används 

både till att dela information och kommunicera. Team Place och Live Meeting beskriver  

Lindroth: 

 

”Live Meeting och Team Place som mer är till för att dela information med 

varandra, både filer och dokument men även information i form av listor, 

task lists, issues eller formulär, surveys.” 

 

De olika delar som ingår i IWP är de som Lindroth beskrivit ovan, med tillägget chat och 

mail. Live Meeting kan enligt Lindroth användas under ett möte, då man kan dela virtuell 

whiteboard att skriva på, visa applikationer såsom PowerPoint och göra undersökningar 

så att gruppen kan rösta under mötet. Live Meeting används också för att integrera ljud 

och bild. Lindroth beskriver hur det går till: 

 

”Live Meeting funkar så att gör jag en bokning i Outlook så trycker jag 

bara på en knapp, ”Make this meeting av Live Meeting”, så att jag får en 

Live Meeting-länk in i inbjudan som alla ska klicka på så att alla kommer in 

i mötet. Och när jag gör den bokningen så kan jag göra inställningar. Då 

finns det en inställning för audio då, och slår jag på audio och har rättighet 

att boka videomöten då får jag video automatiskt. Men sen i mötet så 

kopplar du på en kamera så fungerar det men har du inte det så kör du utan 

                                                 
8 Se kapitel 3.2.2 



Kandidatuppsats 
Louise Wemme 

  

22 

bild helt enkelt. Så man kan ju köra möte där vissa har kamera och andra 

inte.”  

 

De som har rättighet att starta ett möte med video är bland annat anställda inom 

Collaborationgruppen. Det kallas att de har exceptions, och det är inte många som har 

sådana rättigheter. Nätet belastas när man använder videokonferenser, samtidigt som man 

vill uppmuntra anställda att välja sådana alternativ istället för att resa. Uno Eriksson 

menar att Live Meeting med video ger tillräcklig kvalitet bara man har bra belysning och 

fortsätter: 

 

”Likaså när vi ska etablera Live Meeting, att vi ska ha många exceptions 

talar lite mot bättre vetande för nätet blir belastat, men vi måste få folk att 

börja använda de här grejerna. Få dem att upptäcka affärsnyttan. Det finns 

ett tryck. Det kommer folk som vill ha exception som egentligen inte ska ha 

det.”  

 

Skillnaden mellan Live Meeting och Team Place är att man hellre använder Team Place 

mellan och inför möten medan Live Meeting är under ett möte. Man kan exempelvis 

lägga upp dokument specifikt för varje möte, eller i ett bibliotek för alla möten. 

Dessutom beskriver Lindroth att Team Place kan utnyttjas för att logga beslut man tagit 

under ett möte, vem som är ansvarig för vad och vad varje person ska göra innan 

deadline och lägga upp informationen som använts som beslutsunderlag.  

 

4.3 Vilka problem och utmaningar finns i användningen av 
virtuellt samarbete? 

Ett problem Uno Eriksson tar upp är bandbredden vid virtuella möten. Eriksson menar att 

man vill att anställda ska ”collaborera” mera men att bandbredden då inte får användas 

för Internetfenomen eftersom Volvo har ett eget globalt nätverk. ”Som i Asien där vi inte 

har så mycket bandbredd, skulle den då ätas upp av Internettrafik då går det inte.” 

Samtidigt har man öppnat upp för Internetanvändning eftersom man hellre tillåter än 

blockerar. Dock är det en begränsad användning: ”Vi har policy att man får använda 

telefonin för privat bruk till ett minimum, man får använda Internet till ett minimum.” Ett 

sätt att lösa vad som ska prioriteras i näten är att klassa olika transaktioner och på så sätt 

bara tillåta vissa transaktioner till viss del. Eriksson kommenterar detta: 

 

“Då kommer vi in på quality of service för om du har en pipe till Bangalore, 

då är det okej med voice, video och Internet. Men om du kunde lägga de här 

businesstransaktionerna i en klass för sig, voice för sig osv. så får en klass 

bara använda x % av bandbredden. Så fort det överstiger så går det inte 

mer. Det här skulle kunna vara ett sätt att lösa det hela.” 

 

Lindroth beskriver fler vanliga mjuka problem i virtuella samarbeten: 
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 Att man inte har koll på vad teamet ska åstadkomma, en gemensam vision.  

 Att man inte har koll på vad de gemensamma målen är.  

 Att man inte känner varandra ordentligt vilket gör att det kan uppstå en del 

konflikter och missförstånd.  

 Att man väljer fel kommunikationsvägar, känner man inte varandra så väl 

och väljer mail som kommunikationsväg är det lätt att det skapas 

missförstånd. 

 Vissa tar mer plats än andra 

  

Dessa punkter leder till missförstånd, fel i kommunikationen och missriktad energi som i 

slutändan kostar både tid och pengar. Ofta handlar det om okunskap om vad som krävs i 

ett virtuellt samarbete, vilket Lindroth med kollegor försöker reducera. Just mail är ett 

hett ämne och Lindroth menar att man ska försöka minska på mailskörden och välja 

andra kommunikationsvägar istället. Ett exempel är chat där man istället kan skapa en 

snabbare dialog, och undvika långa mail med utdragna beskrivningar. Då sparar vi tid.  

 

Andra problem som vi identifierar i virtuella samarbeten är att man är partisk med sin 

egen grupp. Lindroth beskriver att grupper i samma rum ibland pratar med varandra och 

glömmer de som är med på länk. Ett annat exempel: ”Det klassiska att man ritar något 

på tavlan och de som är med på telefon inte kan se vad som händer.” 

 

Uno Eriksson menar att användningen av video i virtuella möten är upp till var och en. 

Det krävs en policy för att öka användningen, och få fler anställa att börja använda 

verktygen. Eriksson: 

 

”Men det sitter i trögheten hos oss människor och finns den en eldsjäl här 

så har ju den skaffat ett headset så att man kan delta. Men trots att du 

kanske vill så kostar utrustningen 200-300 kronor som trots allt är en utgift. 

Har du ingen budget för det så är det svårt nog att ordna detta.” 

 

Eriksson fortsätter att kommentera videoanvändningen och de klagomål som kommer in 

på kvaliteten: ”Det är ju ingen tjänst utan har man en kamera så kör man. Ibland går det 

bra och ibland går det dåligt. Har man bra nät så går det.” 

 

4.4 Vad finns det för lösningar på problemen i ett virtuellt 
samarbete? 

Problem med att medlemmarna i en projektgrupp inte vet vad syftet och målen är med 

samarbetet kan lätt åtgärdas med att man börjar i rätt ände. Lindroth menar att man när 

man skapar ett nytt team ska ta sig tid att utreda vad man ska göra, vilka roller som finns 

med, vilka som ska samarbeta, vilka kontakter som finns externt och vilka målen är. 

Vidare säger Lindroth: 
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”Och sen att man på nåt vis samlar all den här informationen i Team Place 

till exempel. Allt det här ingår i Virtual teams metodologin. När det gäller 

det här People, Purpose, Links, Time, så är det att reda ut vad syftet är men 

också att kommunicera det. Kanske lägga det på förstasidan på Team Place 

så att man ser det varje gång.” 

 

För att lösa problemen med att man inte känner varandra föreslår Lindroth att ses FTF. 

Kan man inte det menar hon att man ska använda bilder för att få ett ansikte på 

kollegorna och att man börjar mötet med att gå laget runt och presentera sig och prata om 

något neutralt. Andra regler som används är att man alltid säger sitt namn innan man 

kommenterar något och att det är fel att fortsätta diskussionen i fikarummet när det finns 

kollegor på länk som inte kan höra och vara med. Vidare gäller det att ha en intensiv 

kommunikation mellan möten, exempelvis genom att använda telefon istället för mail för 

att få en personlig dialog. För att lösa problemen med personer som tar mycket plats i 

kommunikationen och på så sätt gör att övriga på mötet inte kan göra sin röst hörd har 

Lindroth tips: 

 

”Det är lite hur det är som person och även hur det är kulturellt. Vissa 

personer tar mycket plats och andra som kanske vill säga något får inte 

chansen. Man försöker lösa det, eller en hjälp i systemen som i Live Meeting 

till exempel, så finns det något som heter feedback colors. Har du en fråga 

kan du ändra din färg från grön till röd. Då gäller det att den som är 

organisatören av mötet i så fall har koll på dem.”   

 

Dessutom finns det möjlighet att trycka ”mute” och stänga av ljudet för deltagarna. Dels 

kan organisatören styra detta, men släpper man på ljudet kan också deltagarna själva 

avgöra när ljudet ska vara på eller av. Lindroth menar att är man få deltagare i ett möte är 

det inte säkert att man behöver använda mute. Sitter man i ett kontorslandskap kan det 

dock vara nödvändigt att använda det för att stänga ute bakgrundsljudet. 

 

4.5 Vilka framgångsfaktorer finns det i ett virtuellt samarbete? 

”Vi har varit ute mycket och hållt Live Meeting-utbildningar och försökt få 

folk att börja använda Live Meeting på ett bra sätt och göra folk trygga i att 

använda det. Jag tror att folk inte tycker det är några konstigheter 

egentligen med tekniken, man vet ungefär hur det funkar och lika gärna som 

att jag åker till Arendal och tar ett halvtimmesmöte eller en timmes möte är 

det vanligt att man ”äh vi tar det på telefon” för man har testat det och man 

vet att det funkar i det flesta fall minst lika bra och i bland till och med 

bättre, skulle jag vilja säga.”  
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Framgångsfaktorerna ser vi här är att kommunikationen fungerar bra, ibland bättre än 

FTF enligt Lindroth. Det grundas på att tekniken fungerar och att användaren är bekväm 

med de verktyg som finns och hur man ska använda dem på bästa sätt. Vidare pratar 

Lindroth om att virtuella möten ofta är mer effektiva och därför ger ett mervärde i 

kommunikationen. 

 

”Om man jämför ett sånt här samtal där man sitter och pratar med ett 

telefonsamtal till exempel så blir telefonsamtalet mer intensivt, man 

koncentrerar sig mer och man tillåter inte de här tysta pauserna på samma 

sätt, att man sitter tyst och funderar eller ser på en bild tillsammans utan 

det blir intensivt och man blir mer effektiv. Det blir en annan jargong, man 

blir mer fokuserad. Det blir inte så mycket prat runt om.” 

 

Uno Eriksson menar också att det blir mer effektivt då man har möten virtuellt och 

dessutom ser varandra. ”Ser man varandra så orkar man vara koncentrerad en längre 

stund och man förstår varandra.” 

 

På frågan om man  en ny grupp ska börja med att träffas FTF innan man går in i virtuella 

möten tycker Lindroth att det kan vara bra men att det inte är nödvändigt. Jargongen 

förändrats om man setts FTF innan och när man väl går in i det virtuella så har några 

sociala spärrar redan släppts.  

 

”Det är klart att det gör jättemycket för känslan i gruppen om man har fått 

möjlighet att ses face to face någon gång, man får en annan känsla och lär 

känna varandra på ett annat sätt.” 

 

4.6 Strategi för att välja rätt kommunikationssätt vid virtuellt 
samarbete 

I intervjun med Maria Lindroth kommenterade hon också den modell som finns för att 

välja kommunikationssätt i virtuella samarbeten, se sid 10. Nedan finns citat från 

respektive aktivitet i modellen, ”Form a new team”, ”Share information”, ”Brainstorm 

options”, ”Negotiation/decide”, ”Update status” och ”Resolve disputes”.  

 

“Form a new team”: “Det beror på vad man har möte om, om man känner varandra. Har 

man inte setts är det klart att det tillför att man ser vilka som är med. Så att man får med 

gestikulering och ansiktsuttryck. Det är lite olika tror jag, men ska man forma ett nytt 

team så är nog video bra för att man får en bild av varandra i början.” 

 

“Share information”: ”Att flera medlemmar har samma typ av kunskap, ska man dela 

kunskap och känner att vissa pratar mer för att de kan mer. För att göra nåt åt det 

behöver man läsa på.”   
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“Brainstorm options”: “Ja, visst om chatten är enda alternativt så är det bra. Men man 

kanske ska fråga sig om man ska använda någon annan teknik eller kombinera tekniker. 

Man kan också göra lista i Team Place och refresha sidan när medlemmar gått in och 

lagt till mera. Så finns den informationen redan där och delad mellan alla.”  

 

“Negotiate/decide”: “Det måste bero på vad det är för beslut, hur viktigt det är och var 

medlemmarna befinner sig.
9
”  

 

“Update status”: “Om alla inte är överens tycker de att man ska ses, annars spelar det 

ingen roll vilket sätt man gör det på.” 

 

”Resolve dispute”: ”De kanske tänker att ses man är det enklare för en dominant person 

att vara dominant men ses man virtuellt så kan man styra lite och alla blir mer jämlika. 

Men det beror på hur väl man känner varandra.”  

 

 

                                                 
9 ...om FTF är värt det. Författarens kommentar 
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5 Analys 
Analysen kommer göras uppdelat på de delfrågor som beskrivits i kapitel 1.2.1 

Frågeställning och presenteras på samma sätt. Dessutom finns ett tillägg i form av kapitel  

Strategi för att välja rätt kommunikationssätt vid virtuellt samarbete. Meningen är att 

teori och empiri ska kopplas ihop, visa koherens och sättas i relation till varandra i alla 

underkapitel. I kapitel 2.4.4 Analys och urval står det beskrivet att analysen och 

diskussionen ska ske genom analytisk induktion för att finna begrepp och utforma teorier. 

Resultatet av detta och kommande kapitel 6 Diskussion kommer att leda fram till nya 

teorier och detta baseras på analysen av de teoretiska och empiriska kapitlen.  

 

5.1 Vad är virtuellt samarbete? 

Ett virtuellt samarbete är som vi sett en grupp av människor som kommunicerar och 

samarbetar med hjälp av teknik och verktyg. Maria Lindroth med kollegor försöker 

trycka på att det är 90/10, 90 % mjuka delar och 10 % hårda delar. Det hårda är viktigt 

och nödvändigt men så fort de delarna är på plats är de mjuka delarna väldigt viktiga 

också. I ett virtuellt samarbete är det typiska att man sitter på olika kontor i olika delar av 

världen men det kan också vara i samma stad eller samma land. Virtuellt samarbete som 

begrepp har fått mer fokus de senaste åren på grund av att ekonomin gjort att man inte 

reser så mycket längre. Vi har också vulkanutbrott på Island som slog ut flygtrafiken 

vilket gjorde att man fick planera om möten. Kanske inser man nu att det går bra att välja 

att stanna hemma men ändå ha samma affärsnytta. För att få affärsnyttan behövs det 

erbjudanden om möjligheter och utbildning. Utbildningen kommer bland annat i form av 

NetAge och deras teori och metod.    

 

Virtuellt samarbete kan vi av intervjuerna också identifiera som beroende av att tekniken 

fungerar. Att Lindroth, som är i en roll där det mjuka i samarbeten fokuseras på, säger att 

tekniken är vansinnigt viktig indikerar att virtuellt samarbete faktiskt är helt beroende av 

en infrastruktur som fungerar. Alla behöver ha en uppkoppling som klarar av vad 

användarna behöver. Verktygen som de anställda på Volvo har tillgång till, och försöker 

uppmuntra att använda, måste nätverken klarar av. Är man ett globalt företag, som Volvo 

faktiskt är, så är det uppenbart att man ser behoven av nätverk. Som alla andra företag är 

det dock budget som styr och man kanske inte lägger alltför mycket pengar på att 

uppdatera nätet när man redan har ett fungerande system. 

  

Slutsats: För ett virtuellt arbete kräver vi alltså ett fungerande nätverk och fungerande IT-

stöd som levererar den funktionalitet en projektgrupp behöver för kommunikationen. Ett 

virtuellt samarbete kräver också kunskap om hur man ska kommunicera på ett bra sätt 

och få fokus och affärsnytta. 
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5.2 Vilka verktyg finns tillgängliga för att samarbeta virtuellt? 

Information worker package, IWP, är en samling verktyg. Ett par olika tekniker med 

olika syften som finns tillgängliga för de anställda att använda nästan hur mycket de vill. 

chat och mail har man varit insatt i sedan tidigare, medan Live Meeting och Team Place 

kanske kräver sin utbildning för att verkligen utnyttja vad de erbjuder. Mycket positivt 

med Team Place är tanken att man löpande mellan möten ska kunna lägga upp och ta del 

av information, och använda det som plattform för gruppen. Att logga beslut och 

uppgifter, samt projektets mål och syfte är bra för att hålla gruppmedlemmarna i linje.  

 

Live Meeting bör uppmuntras i och med de positiva egenskaper video tillför i 

kommunikationen. Att se varandra och få en känsla för vem man pratar med är viktigt. 

Även audio är en fördel, före exempelvis mail. Tyvärr är inte nätet uppdaterat på alla 

platser så Live Meeting video hålls nere på en hanterbar nivå. Dessa exceptions kan starta 

mötenas videorättigheter men behöver inte sitta med. Ett möte där video tillåts innebär 

inte att alla sitter med kamera igång, utan endast de som kan eller vill. Förhoppningsvis 

ökar videoanvändningen när användarna inser fördelarna, och nätet kan då ta den 

belastningen. Att videokonferenser ska vara positiva grundas även på bra kvalitet av 

kameran och uppkopplingen så att bilden inte är pixlig eller ”hackar”.  

  

Slutsats: Att använda de verktyg som finns tillgängliga på bästa sätt är att öka projektets 

och kommunikationens framgång. En utbildning för att utnyttja verktygen på bästa sätt 

kan vara nödvändigt för att formalisera vilka verktyg som ska användas när och hur.  

 

5.3 Vilka problem och utmaningar finns i användningen av 
virtuellt samarbete samt Vilka lösningar finns det på 
problemen i ett virtuellt samarbete? 

Dels har vi hittat problem med de hårda delarna och dels har vi problem med de mjuka. 

Bandbredd som äts upp av vad Uno Eriksson kallar för Internetfenomen, Youtube och 

liknande, är ett problem som man bör få bukt med. Att någon som tagit till sig 

informationen om att virtuellt samarbete är något positivt men sedan inte kan ha en full 

session audio- eller videokonferens för att nätet inte klarar av den påfrestningen är en 

situation man inte vill hamna i. Men utan teknik -inget samarbete, och samarbete är som 

sagt något man vill uppmuntra. För att lösa nätverksproblemen behöver man helt enkelt 

investera i bandbredd och få koll på vad som de anställda verkligen använder nätet till, 

samt hitta en lösning på hur man kan begränsa ”fel” användning. En lösning på detta är 

vad Uno Eriksson beskriver som klasser, där man lägger in en begränsad användning per 

klass och på så sätt kan styra och prioritera vad som händer på nätet.  

 

Att det finns fler fördelar med en videokonferens än audio är tydligt eftersom man där 

både får en mer allsidig och sanningsenlig uppfattning av sina kollegor och dessutom kan 

läsa av kroppsspråk och på så sätt underlättar kommunikation. Problemet med att man i 
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nuläget ska ordna kamera själv kan försvåra arbetet med att införa virtuell 

kommunikation, och ännu mer att köra videokonferenser. Videokonferensernas klara 

fördel över audio, och samtidigt det enda bra alternativet till FTF gör att man måste 

uppmuntra folk att skaffa kamera. Dessutom måste man ordna någon med exception som 

kan skapa ett videomöte och starta det. Är det dock så att man inte kan ses FTF någon 

gång är det videokonferens som gäller, oavsett om man då måste förlita sig på att någon 

med rättighet kan starta videokonferensen och att man själv får skaffa en webbkamera.   

  

De problem som uppkommer i det mjuka, interaktionen listade Maria Lindroth som att 

man inte har koll på vad teamet ska åstadkomma eller vilka målen är, att man inte känner 

varandra, att man väljer fel kommunikationsvägar och att vissa tar mer plats än andra i 

kommunikationen. Dessutom identifierades problem som att man är partisk med sin egen 

grupp. Detta är problem som lätt uppkommer men som man också lätt kan avhjälpa. Man 

bör ha koll på sin NetAge metodologi, eller någon likvärdig metod, för att lösa dem. Mål, 

syfte, relationer, interaktion med mera. Dessutom kan man tillsammans komma överens 

om regler för gruppen, som lagras på Team Place. Detta kan vara att man inte pratar om 

jobbet när man är på rast om det finns medlemmar som inte är på plats fysiskt eller att 

använda mute-knappen genomgående när man inte har något att säga. Ett annat tips som 

kommer fram i intervjun är att använda sig av feedback colors i Live Meeting där man 

låter alla komma till tals som vill.  

 

Slutsats: Vanliga problem vid virtuella samarbeten kan delas upp i mjuka eller hårda 

problem. Hårda problem är exempelvis nätbelastning och uppkoppling samt att ordna 

kamera själv för en videokommunikation. Där är lösningen investering, att investera i 

nätverken samt skaffa utrustning för att köra videkonferens. Mjuka problem är sådant 

som att medlemmarna inte har koll på projektet, kommunikationen eller interaktionen. 

Här har Volvo lösningen NetAge och att skapa egna regler för gruppen.  

 

5.4 Vilka framgångsfaktorer finns det i ett virtuellt samarbete? 

Har vi en bra bas, ordnade verktyg och koll på hur vi ska använda dem är det en effektiv 

kommunikation vi har att se fram emot. Båda intervjupersonerna har identifierat att det 

finns ett mervärde, en affärsnytta och en bra, effektiv kommunikation när man ses eller 

hörs virtuellt. Man skärper sig, ändrar ton, koncentrerar sig, skippar fikasnacket och 

fokuserar på uppgiften framför sig. Det baseras dock på att användarna är bekväma med 

verktygen och har provat på både audio och video och alltså väljer det virtuella lättare 

och inte det fysiska mötet.  

 

Dock kan vi inte komma från att FTF är viktig för en grupp. Att ibland välja att flyga för 

att ses kan vara en bra strategi, för att skapa en ”verklig” känsla för gruppens dynamik 

och medlemmar. Vad man ska ha med sig är att man inte alltid behöver ses utan kan välja 

andra metoder i de flesta fall. En tanke kan vara att välja FTF första gången 

projektgruppen har möte, som teambuilding, för att sedan gå in i virtuellt kommunikation 
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i följande möten. Då har man brutit isen, man har fått en första känsla för gruppen och för 

medlemmarna.  

 

Slutsats: För ett fungerande virtuellt samarbete krävs utbildning, nätverk och verktyg. Då 

finns det stora möjligheter till effektiv kommunikation och en affärsnytta. Att välja FTF 

ibland är okej, mest strategiskt i början av ett projekt och då för att skapa samhörighet i 

gruppen.  

 

5.5 Strategi för att välja rätt kommunikationssätt vid virtuellt 
samarbete 

Detta kapitel baseras på den modell som tidigare presenterats, designad av Davis och 

Wainfan för Challenges in virtual collaboration.  

  

När kommunikationen går från den verkliga världen till den virtuella, från FTF till CMC 

till exempel, förändras den. IT-stöden gör det möjligt att kommunicera och samarbeta 

över tid, rum och organisation, men bara om vi har koll på varandra och vad vi ska göra. 

Att välja rätt kommunikationssätt är viktigt. David och Wainfan presenterar FTF, audio, 

video och CMC som en möjlig uppdelning i virtuell kommunikation och samarbete. Alla 

har fördelar och nackdelar, och behöver användas rätt för att kunna utnyttjas maximalt. 

Fördelen med en ”vanlig” kommunikation, FTF, är att man då träffas, får en helhetsbild 

av varandra, kan läsa av den ickeverbala kommunikationen såväl som den uttalade 

verbala. Nackdelen är att det är dyrt och energikrävande. Att ”ses” via video är ett annat 

sätt. Här får vi både ickeverbal och verbal kommunikation, samtidigt som vi kan stanna i 

hemlandet, hemstaden eller på kontoret. Speciellt i nya grupper rekommenderar Maria 

Lindroth att ses verkligt eller virtuellt eftersom man då behöver känna av varandra och 

vilda sig uppfattningar om de nya bekantskaperna. Senare kan audio vara ett sätt att ha 

möte på, när man enbart använder sig av hörseln. Det ickeverbala försvinner men känner 

man varandra väl kan det gå bra ändå. Sista alternativet Davis  och Wainfan beskriver är 

CMC, en datorstödd kommunikation där både fördel och nackdel är att man inte har en 

ickeverbal kommunikation. Det går då snabbt och effektivt men baseras på att dialogen är 

rak och inte ger något utrymme för egen tolkning. CMC ger dessutom möjligheten att ha 

kontakt med sina kollegor även om tidszonerna inte stämmer. 

 

Olika människor föredrar olika slags kommunikation, och det kan bli en avvägning 

mellan att välja det som är bekvämast och det som faktiskt ger ett mervärde i de virtuella 

möten man  har. Ett sätt kan vara att använda sig av flera alternativ samtidigt. Audio + 

video, video + CMC och så vidare. Det blir en bredare bild och kan tillfredställa flera 

människor samtidigt.   

 

Slutsats: Många virtuella kommunikationssätt är bra, men på olika sätt. I olika situationer 

finns det bättre och sämre val av sätt att föra en dialog på. Ofta kan man utnyttja flera sätt 

samtidigt för att ge en bredare kommunikation och tillfredsställa flera personers behov.  
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6 Diskussion 

6.1 Vad är ett virtuellt samarbete? 

Virtuellt samarbete, eller collaboration, har funnits länge men tekniken har inte varit 

pålitlig vilket kan ha gett sådana aktiviteter dåligt rykte. Vad det virtuella dock har gett 

oss är att man öppnat upp gränser och möjliggjort samarbeten över både tid och rum. Det 

gör att man hittar kompetens och sedan inte behöver bry sig om var kompetensen finns.  

Att flytta ut och delegera processer till där folk med kompetens finns möjliggörs av 

virtuellt samarbete, som citatet från ManagementHelp beskriver i teorin. Det virtuella 

samarbetet, så som Christborn beskriver, ger fördelar, oavsett om man tvingas in i det på 

grund av ekonomi eller inte.    

 

I teorin finns ickeverbal kommunikation som ofta faller bort i ett virtuellt samarbete, 

exempelvis minspel om man inte använder video. Maria Lindroth arbetar bland annat 

med utbildningar där man försöker utbilda användare i vad virtuellt samarbete innebär, 

vilka svårigheter som finns och hur man kan lösa dem. Vissa saker kan man inte komma 

ifrån, som avsaknaden av ickeverbal kommunikation i en mailkonversation, men är man 

medveten om detta underlättas ändå kommunikationen. I utbildningarna bör det finnas 

med vilken typ av teknik som finns tillgänglig, och lika viktigt som möjligheterna dessa 

tillför så behöver man veta vilka begränsningar som finns. Att chatta är snabbt och 

effektivt, men var sparas besluten man tar tillsammans? Att tänka ett steg längre är 

avgörande. Baserat på intervjuer och teori rekommenderas att kombinera olika 

kommunikationsverktyg, och inte bara välja ett. Chatta och spara besluten i någon slags 

portal, Volvos Team Place med listor kan vara ett exempel. Muntliga möten när alla ses 

FTF bör också sparas, och logga någonstans vad man kom fram till. Använd ett primärt 

verktyg och komplettera med ett annat. Ett video -eller audiosamtal tillsammans med en 

PowerPointpresentation exempelvis. Samtalet är det primära och gemensam bildvisning 

det sekundära kompletterande verktyget. 

 

Uno Erikssons citat om att IT-samhället innebär slutet för problem på grund av fysiska 

avstånd kan stämma mycket bra. Internet har öppnat upp för kommunikation, 

globalisering och en hel bunt andra konsekvenser. Dock undrar man om IT-samhället har 

tagit bort en del problem, men samtidigt infört nya? För att undvika dem behöver vi nu 

kunskap och erfarenhet av den nya kommunikationen och interaktionen. Först då kan vi 

nå affärsnyttan. 

 

6.2 Vilka verktyg finns tillgängliga för att samarbeta virtuellt? 

De verktyg som finns inom Volvos IWP har alla sina fördelar och nackdelar. Alla 

användare bör vara utbildade i verktygen för att vara medvetna om när det ena sättet 

fungerar bättre än det andra så att man inte omedvetet stör kommunikation. Vad som 

identifierats tidigare är att en dålig kommunikation kostar tid, energi och pengar vilket 
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man får ingen är beredd att ge i onödan. En medvetenhet om exempelvis när man ska 

välja chat istället för mail kan underlätta mycket mer än vad man kan tro. Chat möjliggör 

en snabbare dialog vilket ibland kan passa bättre än mail där man skriver längre 

formuleringar och att det dessutom kan ta längre tid att skicka och ta emot. Att mailen 

däremot loggar vad som skrivits innan och vad man beslutat om kan väga tyngre än att 

kommunikationen ska vara snabb.  

  

En annan del av IWP är Team Place där Maria Lindroth beskrev olika funktioner som 

sparar information mellan möten. Detta kunde bland annat vara olika former av listor 

eller helt enkelt viktig information om vad man pratade om på mötet så att alla än en 

gång kan ta del av den. Annan viktig information som bör loggas här är de resultat man 

fått från NetAge metodologi i början av ett projekt, så som projektets mål och syfte, roller 

och så vidare. Det är inte nytt inom projektledning att spara beslut om mål och syften, 

vilka som är engagerade, budget och så vidare, men att se nyttan att spara dessa så att fler 

än projektledaren har tillgång till dem kan ses som nytänkande. Att varje gång man 

loggar in i Team Place kunna se vad man gemensamt strävar mot kan ha en större mening 

än att bara spara vad som sagts. Verktyg som Team Place och andra liknande 

gemensamma portaler möjliggör detta på ett utmärkt sätt. Ut med pärmar och in med 

rutiner där allting loggas så att alla har tillgång till det, hela tiden. 

 

6.3 Vilka problem och utmaningar finns i användningen av 
virtuellt samarbete samt Vilka lösningar finns det på 
problemen i ett virtuellt samarbete? 

Det grundläggande problem som finns kan vara att man har bråttom in i ett projekt, och 

inte lägger den tid som behövs före projektstarten. Man stressar in och vill starta igång 

och ha resultat fort när man egentligen borde lägga tid och resurser på att skapa en 

teamkänsla, ta reda på målen osv. Det blir en felprioritering som många gånger beror på 

okunskap. Detta, precis som de andra mjuka problem som identifierats, kan vi avhjälpa 

med enkla medel. Att börja i rätt ände är en del. Börja där man ska börja, lära känna 

varandra, bryta isen, ha teambuilding, göra upp mål för projektet, mål för individerna, ha 

koll på vem som gör vad, när man ska göra vad -listan är lång. Poängen är att lägga tid, 

energi, pengar på människorna, som i slutändan bara levererar ett resultat som speglar 

engagemanget. Här finns NetAge som hjälp, med People, Purpose, Time och Links. Alla 

delar är viktiga att ha koll på i början av projektet så att man har planerna klara för sig. 

Att veta vilka man ska samarbeta med i ett projekt där alla sitter på olika platser i världen 

är självklart viktigt för att det virtuella projektet ska gå framåt. Som identifierats i kapitel 

6.2, är det viktigt att spara allt detta och göra det tillgängligt för alla i gruppen.  

 

Något som inte framkommit i intervjuerna, men som identifierats i teorin, är brus som 

störningsmoment i kommunikationen. I en virtuell kommunikation kan brus presenteras i 

form av pixliga bilder i en videokonferens, dålig uppkoppling vilket stör både ljud och 
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bild eller bakgrundsljud när man pratar i telefon. Att använda mute när man inte pratar 

kan hjälpa, så att ljudet bara tas upp av den som pratar och kommunikationen blir tydlig. 

För att ytterligare tydliggöra en kommunikation kan man använda sig av verktyg där den 

ickeverbala kommunikationen går fram. I en audiokonferens hör man nyanser i talet, men 

man ser inte kroppsspråket eller minspelet. I ett mail har vi bara texten att gå efter, vilket 

gör att det ickeverbala blir ännu mindre. Mest ickeverbal kommunikation får vi i FTF, 

men eftersom vi försöker uppmuntra mer virtuellt samarbete och mindre FTF så är video 

det alternativ som är bäst. Här finns alltså både ljud och bild och man får en 

helhetsuppfattning av den man pratar med.  

 

En annan aspekt i virtuella samarbeten är säkerheten, de tillfällen då en sluten grupp ska 

kommunicera med varandra där informationen som utbyts är känslig. Hur säkerställer 

man att en video- eller audiokonferens är säker för att andra kan ta del av mötet? 

Fredholm (2004) menar att detta är affärskommunikation. Andra säkerhetshot i virtuella 

samarbeten är till exempel när någon kommer över lösenord till mailen och kan ta del av 

den loggade informationen där. Säkerhetshoten är något man som organisation behöver 

ha rutiner för, att regelbundet byta ut lösenord, att säkerhetskopiera och att ha uppdaterat 

virusskydd.  

 

6.4 Vilka framgångsfaktorer finns det i ett virtuellt samarbete? 

Eftersom vi enligt Nationalencyklopedin har ett grundläggande behov av att 

kommunicera är det nödvändigt att vi också möjliggör kommunikation, oavsett om det är 

”vanlig” kommunikation eller virtuell kommunikation. Vi gör detta med teknik, verktyg 

och metoder. Vi utvärderar baserat på kunskap vad som är bäst i vilken situation och hur 

vi ska undvika att använda verktygen på fel sätt. Vad som tydligt framkommit är att 

tekniken bara är basen. Det är en nödvändig bas men den möjliggör bara 

kommunikationen. Vad som gör själva kommunikationen är vi människor, med hjälp av 

verktygen. Vi behöver vara bekväma med verktygen och utnyttja dem på alla sätt som de 

är tänkta att utnyttjas på. Kanske är det där problematiken ligger, att man utnyttjar 

tekniken men på fel sätt. Att exempelvis maila varje gång är att använda det verktyget 

maximalt, men kanske hade det varit bättre att i vissa situationer istället utnyttja den IP-

telefoni som finns. De framgångsfaktorer som finns tillgängliga att utnyttja är många, så 

länge delarna som är beskrivna ovan är på plats. Bättre koncentration, tydlig 

kommunikation, inga reseutgifter, möjlighet att hitta de bästa medarbetare oavsett 

lokalisering, en skärpt affärston, effektivitet. Att träffas FTF är bra vid teambuilding i 

början på ett projekt, då är det viktigt att lära känna varandra och skapa relationer. Då 

finns framgångsfaktorerna i FTF. I kommande stegen i projektet kan man då lugnt övergå 

till virtuell kommunikation.  
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7 Resultat 

7.1 7.1 Strategi för att välja rätt kommunikationssätt vid virtuellt 
samarbete 

Ett syfte med rapporten är att producera en ny modell för att välja kommunikationssätt i 

virtuella samarbeten. Modellen av Davis och Wainfan som presenterats i teorikapitlet är 

inte fullständig och tanken är att göra en helt ny. Modellen är baserad på den ”gamla” 

modellen och redigerad baserat på insikter från teori, empiri samt författarens egna 

slutsatser. Modellen presenteras nedan inklusive kommentarer. Den nya modellen 

inkluderar fler aktiviteter för att ge en mer fullständig bild av kommunikationen som inte 

fanns förut.  

 

Strategimodellen kommer fortfarande att innehålla engelska begrepp, både i aktiviteter 

och de kommunikationssätt som identifieras för att fortsätta vara användbar oavsett vem 

som läser av och använder den. Första åtgärden är att inkludera fler aktiviteter när 

virtuellt samarbete kan användas. De tidigare aktiviteterna, form a new team, share 

information, brainstorm options, negotiate/influence/decide, update status och resolve 

disputes ändras till aktiviteterna som ses nedan
10

. Här finns också ett par exempel för att 

tydliggöra vad som menas.  

 

Form a new team/Teambuilding 

Share information, 1..1 synchronous  ex utvecklingssamtal 

Share information, 1..1 asynchronous ex mailkonversation 

Share information, 1..* synchronous  ex informationsmöte 

Share information, 1..* asynchronous ex webcast 

Brainstorm options 

Negotiate/influence/decide 

Resolve disputes 

 

De nya aktiviteterna ger förhoppningsvis en bredare bild av på vilka sätt den virtuella 

kommunikationen kan se ut. Modellen visar det primära kommunikationssättet och alla 

kan med fördel kopplas ihop med gemensam bild/presentation eller plattform där 

exempelvis beslut loggas. Då kan olika personers kommunikationsbehov tillfredsställas, 

alla är inte bekväma med samma verktyg. Modellen är delvis inspirerad av den CSCW-

matris som tidigare presenterats
11

, för att få med en tydligare bild av när 

kommunikationen sker synkront eller asynkront. Att dela information kan ske till en eller 

till många, vilket också tydliggjorts här. För varje aktivitet där virtuellt samarbete sker 

finns flera alternativa kommunikationssätt att välja. I första hand ska det första 

alternativet väljas, sedan följer andra alternativ i prioriteringsordning mot höger. 

                                                 
10 Författarens kommentar ang modellen: 1..1 = en till en. 1..* = en till många 

11 Se kapitel 3.3.1 
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Användaren får själv avgöra vilket alternativ som är bäst beroende på vilken teknik som 

finns tillgänglig eller hur kunskapen kring tekniken är. Det är viktigt att här se 

prioriteringarna som rekommendationer för bästa möjliga dialog och att ju längre till 

höger i listan man går desto sämre blir resultatet. I kommunikationsmodellen finns i 

kolumnerna till höger kommentarer för respektive aktivitet och verktyg, antingen vanliga 

problem, lösningar eller tips.  

  

En skillnad mellan den gamla och nya modellen är att CMC finns med som alternativ vid 

audio och video. Detta görs för att ge en bredare dialog, då man kan spara vad som sagts, 

eller tydliggöra med hjälp av ord eller bild. Då finns det exempel som virtuell 

whiteboard, PowerPoint, Live Meeting eller andra tekniker för att dela information. Detta 

kan också vara Team Place där man uppdaterar en mötesagenda eller användandet av 

feedback colors. CMC blir alltså ett komplement till den primära kommunikationen. En 

varning är att fördelen med videokonferenser kan försvinna när man väljer att visa en 

presentation på skärmen istället för kollegornas ansikten. Att köra VC på de egna 

datorerna och en bildvisning på en annan skärm kan vara ett alternativ, eller att välja 

mindre fönster så att man ser båda samtidigt.  
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Illustration 6: Strategisk kommunikationsmodell vid virtuellt samarbete.  

Louise Wemme 2010 
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7.2 Checklista vid virtuellt samarbete 

I ett virtuellt samarbete är det flera delar att tänka på, som vi sett både i teori och i empiri. 

I teoridelen har exempelvis NetAge metod presenterats. Nedan följer en lista där 

väsentliga delar tagits med, baserat på de erfarenheter studien gett. Alla medlemmar i en 

grupp där samarbetet sker helt eller delvis virtuellt bör ha koll på: 

 

 Gruppens mål och syfte 

Bestäm tillsammans vilka mål ni ska sträva mot, med vilket syfte. Bör relateras 

till projektets mål och syften.  

 

 Projektets mål och syfte 

Vad ska projektet ge för resultat, mål och syfte. Ha också med delmål. 

 

 Interna och externa relationer 

Vilka personer är engagerade i projektet, och vilka roller ska relateras mer till 

varandra. Vilka kollegor och intressenter har vi med oss i projektet. 

 

 Vilken teknik som finns tillgänglig 

Mail, chat, plattformar och portaler med mera. Behov av inköp eller finns det 

teknik tillgänglig i företaget redan. 

 

 Hur tekniken ska användas 

Ska dokument alltid laddas upp och var i så fall, när laddar vi inte upp utan 

skickar eller gör egna dokument. 

 

 När tekniken ska användas 

När väljer vi chat/mail/telefon och så vidare, och varför. 

 

 Vilken belastning nätet kan ta 

Hur stora/många filer kan vi skicka till varandra, när väljer vi att ladda upp 

dokument istället. 

 

 Gruppens egna regler för kommunikation 

Övriga regler som gruppen själva kommer fram till, kickoff till exempel. 

 

Nedan presenteras en checklista, en koncis version av listan ovan. Beta av vilka punkter 

gruppen har koll på och var kunskapen fallerar. Checklistan bör användas inför, eller i 

uppstarten ett projekt. Checklistan tillsammans med kunskapen om vilka konsekvenser 

det blir av olika kommunikationsval, se modellen i kapitel 6.5, genererar 

framgångfaktorer. 
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Illustration 7: Checklista vid virtuellt 

samarbete.  

Louise Wemme 2010 
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8 Slutsatser och värdering av studiens resultat 

8.1 Slutsatser 

Virtuellt samarbete som fenomen är svårt och omfångsrikt. Här går allt från 

projektledning, konflikthantering, gruppdynamik, kommunikation, information, teknik, 

IT-användning och mycket mer in. Att samarbeta virtuellt som begrepp är relativt nytt, 

som på många sätt är på uppgång i IT-världen. Man ser behoven och börjar inse att en del 

krut behöver läggas här. Inte bara på den tekniska sidan. Men vad som framgår tydligt är 

att det finns effektivitet att nå om rätt krut läggs på rätt saker. Då blir slutresultaten bättre, 

affärsnyttan större och gruppdynamiken bättre.  

 

Både modellen och checklistan som genererats under arbetets gång är tänkta att 

underlätta i de val man ställs inför i virtuella samarbeten. Modellen är också till för att 

belysa de utmaningar och konsekvenser man ställs inför när ett beslut är taget.  

 

8.2 Värdering av studiens resultat 

Syftet med rapporten är bland annat att ta fram en checklista för virtuella samarbeten med 

punkter över vad man bör ha koll på. Checklistan har genererats av teori samt empiri och 

de slutsatser som dragits i diskussionskapitlet. Det finns ytterligare ett syfte, att ta fram 

en modell över vilka virtuella kommunikationssätt som passar vid vilka 

kommunikationsaktiviteter. Modell som revidering av den befintliga strategiska modell 

Davis och Wainfan producerat och som presenterats i teorikapitlet. Här finns både nya 

och gamla delar i en förhoppningsvis bättre tappning.  

 

Modellen är till för personer som kommunicerar virtuellt, på eget bevåg eller för att de 

tvingats av ekonomiska eller organisatoriska skäl. Den nya modellen är på många sätt 

vad författaren menade att den skulle vara vilket i sig är en framgång. Dock finns det 

möjligtvis kritik gällande modellens design och utseende. Detta fick stå tillbaka för tid 

och energi som istället lades på utformningen, modellens delar och den research som 

gjordes. 

 

Rapporten utvärderas med hjälp av de kriterier som styr studien Dessa är reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet. Dessutom objektivitet och tillförlitlighet. Måttet av 

reliabiliteten styrs av hur giltig studien är. För att säkra reliabiliteten är exempelvis 

intervjuer noggrant transkriberade och citaten exakt återgivna. Fler citat från intervjuerna 

ses i bilagor. Dessutom är övriga källor i teorikapitlen är nedtecknade som fotnoter och i 

källförteckningen. Vidare ska begreppet validitet utvärderas. Detta styr hur pålitlig 

studien och dess resultat är. Resultatet baseras på den datainsamling som skett. Detta har 

dels gjort via Internet, böcker och intervjuer där intervjupersonerna haft olika erfarenhet 

om fenomenet. Den spridning i insamlingsprocessen som varit gör att faktan som 
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presenterats är avvägd mot flera olika källor och därför är pålitlig. Måtten av validitet och 

reliabilitet styr hur lätt det är att sätta in studien i andra sammanhang och kunna dra 

liknande allmänna slutsatser där. Är detta lätt har studien generaliserbarhet. Som 

författare till studien är jag självklart partisk i utvärderingen av min egen studie. Dock 

finns här ett mått av självkritik som förhoppningsvis gör utvärderingen mer opartisk. 

Rapporten uppfyller kraven för såväl validitet som reliabilitet. Att lätt kunna generalisera 

studiens resultat mot andra stämmer också. Volvo har använts som exempel, och 

liknande situationer och upplevelser är troligtvis likadan på andra globala företag.  

 

De två begrepp som också använts i analysen av resultatet är objektivitet och 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten går in i begreppet validitet och därför uppfylls den. Att 

intervjupersonerna är helt objektiva kan ingen begära. De är tillfrågade för att svara efter 

sin erfarenhet, sina upplevelser och sin utbildning som färgats av den miljö de levt i. Den 

informationen är icke desto mindre tillförlitlig, bara med ett visst mått av partiskhet. 

Även information som skrivits av författare kan innehålla partiska delar som vid första 

anblick kan vara svårt att se. Ingen vet i vilken kontext boken skrivits. Dessutom drar jag 

som författare slutsatser som i sin tur är påverkade av allt som lästs och skrivits och vad 

jag upplevt själv. Måttet av objektivitet är så hög den kan vara eftersom detta 

eftersträvats genom hela processen. 

 

Vidare valdes tre kriterier från Starrin och Svenssons (1994) lista. Perspektivmedvetenhet 

kan relateras till objektivitet vilket redan beskrivits i detta kapitel. I den mån man i ett 

empiriskt arbete kan hålla sig objektiv har detta uppnåtts. Att vara medveten om vilka 

perspektiv som styr de intervjupersoner som deltagit i studien, samt mina egna perspektiv 

har gjort att studien är lyckad. Det teoritillskott som producerats i uppsatsen har främst 

varit den modell som beskrivits, men också listan. Grundtanken med existerande teori 

och empiri som tillsammans bidrar till ny teori har uppnåtts. På så sätt har också ett 

teoretiskt tillskott gjorts. Det sista kriteriet som identifierats var struktur. Strukturkriteriet 

styrde presentationen i de slutgiltiga kapitlen. Här finns en röd tråd i hur citat och 

kommentarer vävts samman och hur de presenterats uppdelad på de forskningsfrågor som 

tidigare identifierats. Det ska gå att följa tankegångar och formuleringar i 

forskningsfrågorna i varje kapitel, från 4.1, 5.1, 6.1 till resultatet. Även övriga kapitel 

presenteras med modeller och bilder för att tydliggöra den information som finns i texten 

för att göra det lättöverskådligt och intressant.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett perspektiv som inte tas upp i rapporten är kultur. De kulturella aspekterna, exempelvis 

normer och regler i en kontext, påverkar kommunikationen och i förlängningen även det 

virtuella samarbetet. Ett samarbete bygger på att kommunikationen fungerar och 

kulturkrockar kan göra att man missar nyanserna i det verbala och ickeverbala och gå om 

varandra i kommunikationen. Man kan alltså hitta information om hur man påverkas av 

olika kontexter och hur kommunikationen och samarbeten förändras. Ett resultat av en 
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sådan studie kan bli kartläggning av vad som kännetecknar olika kulturer, vanliga 

problem och fel man gör i informationsutbyten och hur man undviker dem. Detta kan 

exempelvis vara till hjälp för personal som gör affärer och förhandlar med människor 

från en annan kultur. 

  

En annan infallsvinkel som inte täcks av den här rapporten är säkerhet. I virtuella 

samarbeten är det uppenbart viktigt att informationsöverföring som bild, dokument eller 

ljud går rätt till. Ingen annan ska kunna ta del av informationen än sändare och mottagare, 

och överföringen ska vara komplett och utan virus. Här finns det möjlighet att exempelvis 

fördjupa sig i hur man skapar säkra bild-, fil- och ljudöverföringar för att möjliggöra 

säkra virtuella samarbeten.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 1 

Maria Lindroth 

 Jag tänkte att du kunde börja med att berätta vad du gör för någonting, en 

arbetsdag eller dina arbetsuppgifter. 

 Är det svårt att övertyga folk om vad som är viktigt, eller vad ni tycker är viktigt? 

 Men ni märkte av en ökning när det blev lågkonjunktur, att folk inte får resa och 

då måste man hitta substitut för det? 

 Börjar folk resa mera nu eller försöker man hålla nere fortfarande? 

 Men tror du om man är i en grupp som inte känner varandra eller inte setts förut 

tror du det är bättre att börja med face to face då just för att man får det mjuka 

runt omkring och lär känna varandra mera eller tror du att man ska köra på det 

virtuella direkt ändå?  

 Om man tänker på ickeverbal kommunikation, om man sitter och mailar att man 

tappar tonfall, gester, kroppsspråk och de delarna, märker du av det? Vill du hellre 

att man ska ha ljud, video och alla delar, tror du att det försvårar 

kommunikationen om man använder mail mycket?  

 På broadcasten med Christborn så pratar hon om att man för ett par år sen inte 

fick ha Messenger och liknande. Det var en undersökning med 50 företag som 

fick svara på vad de använder, att de inte använde videokonferenser för att det 

sällan fungerade… Då var det inte tillåtet ens att ha chat för ett par år sen. 

 Så Communicator är innanför väggarna?  

 Tror du att många använder Communicator? 

 Använder ni smileys? 

 Nu har vi pratat om Communicator men som jag förstår det är det ett paket av 

olika grejer som ni erbjuder, Live Meeting har vi pratat lite om, men vad är det 

mer som finns? 

 Live Meeting är mer realtid än vad Team Place är?  

 Men man kan via Live Meeting koppla på ljud, eller telefon, för att prata med 

varandra? 

 I Live Meeting, kan man koppla på video? Eller hur gör man en videokonferens? 

 Du kan sätta ihop ett möte i Live Meeting för någon annan men sitter ni med på 

möten också? 

 Du sa att i Live Meeting är det en som pratar och de andra är på mute, så att det 

inte blir rundgång. Vem styr det? 

 Då kommer man ju undan bakgrundsljud och så, men kan det vara negativt att ha 

det så, att man kanske inte säger någonting för att någon annan pratar? Sitter man 

så här och pratar så kanske man viftar lite med handen för att visa att när du är 

klar är det min tur. Den spontana reaktionen kanske inte finns på samma sätt.  
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 Det är Microsofts mjukvara som ni använder. Har ni haft input eller skapat dem 

tillsammans eller är det Microsoft som har ett utbud och så har ni valt ett paket? 

 Om vi tar min frågeställning, framgångsrika virtuella samarbeten. Vad tänker du 

på spontant, vad är ett framgångsrikt samarbete? Självklart att tekniken fungerar, 

att man är bekväm med de delarna. Man kanske kan vända på det, vad är ofta 

problemen när man sitter på ett möte?  

 Tror du det är så nu när det är nytt, att effektiviteten går ner sen när man är 

bekväm med tekniken och metoderna? 

 Försöker ni ha regler för att undvika det (partiska i egen grupp)? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 2 

Uno Eriksson 

 När jag pratade med Collaboration Center förespråkar de att man ska arbeta mer 

virtuellt, resa mindre. Hur fungerar det när folk har rest mindre? 

 Då minskar reskostnaden, men ökar inte andra kostnader då med bredband, upp 

koppling mm? 

 Är det värre att köra med video i Live Meeting? 

 Kommer man ut på Internet? Man får surfa? 

 Vi pratade om Communicator förra veckan också, och den är inte öppen för 

användare på utsidan utan man sitter inne i intranätet. 

 Vad tror du collaboration hamnar i framtiden? Var hamnar man då i ett virtuellt 

samarbete? 

 Framgångsrikt virtuellt samarbete, hur gör man det, vad är det, problem, 

lösningar? 
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