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Sammandrag 

Den här studien ämnar ge större förståelse för den roll skillnader i nationell kultur spelar i globala 

virtuella team, ett arbetssätt som i allt större utsträckning används av globala företag. Studien 

identifierar fyra byggstenar som ligger till grund för teamets prestation; förtroende, ledning, 

relationer och samarbete samt kommunikation. Utifrån dessa teman ges en litteraturgenomgång 

som mynnar ut i en kvalitativ intervjustudie utförd i ett globalt virtuellt team på IT-företaget 

Tieto. För att exemplifiera och förklara de nationella kulturskillnaderna används Hofstedes 

kulturdimensioner. Resultatet visar på att skillnader i nationell kultur påverkar det globala 

virtuella teamet på ett annorlunda sätt än i ett multikulturellt team. Bristen på personliga möten 

skapar nya utmaningar både för ledningen och teammedlemmarna att hantera. Det blir bland 

annat viktigare att alla har rätt kompetens för att förtroende ska kunna uppstå, att hänsyn tas till 

de kulturella skillnaderna och att kommunikationen utformas för att passa medlemmarnas 

kulturella preferenser.  
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1.	  Inledning	  
Teknikens utveckling har banat väg för den globaliserade värld vi idag lever i. Internets framväxt 

har gjort världen mer tillgänglig och möjliggjort kommunikation när som helst och mellan vilka 

som helst, utan att de behöver befinna sig på samma plats. Det är en möjlighet som idag nyttjas 

av företag och organisationer genom arbetsgrupper där medlemmarna inte fysiskt samverkar, ett 

fenomen som benämns virtuella team. Lipnack och Stamps (1997) definierar virtuella team som 

en grupp människor som arbetar självständigt, har ett gemensamt syfte och som med tekniska 

verktyg arbetar tillsammans över tid, plats och organisatoriska gränser. Om teamet även sträcker 

sig över nationella och kulturella gränser kallas det ett globalt virtuellt team. Det skiljer sig dock 

från det som benämns multikulturella team, vilket innefattar medlemmar från olika kulturer men 

som befinner sig på samma plats (Jarvenpaa och Liedner, 1999). Ett globalt virtuellt team är 

alltså en blandning av ett virtuellt team och ett multikulturellt team. En av anledningarna till att 

arbetssättet flitigt används av företag, menar Cascio (2000), är att det medför fördelar som 

kostnadsbesparing och tillgång till geografiskt utspridd kunskap.   

 

Ett företag som i stor utsträckning använder sig av virtuella team är Tieto, ett globalt företag 

inom IT-tjänster. Tieto har nästan 15 000 anställda och 44 procent av personalen är lokaliserad 

utanför Norden, vilket gör virtuella team till ett betydelsefullt verktyg i verksamheten. Inom Tieto 

finns en enhet som i dag har tre verksamma virtuella team där medlemmarna har olika kulturell 

bakgrund, samt befinner sig i olika länder. På enheten övervägs implementering av nya globala 

virtuella team, och det är därför intressant för företaget att få en djupare förståelse för hur dessa 

fungerar. I denne studie undersöks ett av enhetens virtuella team, vars medlemmar är placerade i 

Sverige och i Tjeckien. 

 

I globala virtuella team kan skillnader i nationell kultur enligt Cascio (2000) ofta vara en källa till 

problem och underminera samarbetet inom gruppen. Samtidigt som användningen av tekniska 

hjälpmedel kan underlätta kommunikationen avsevärt, kan förenklad kommunikation eliminera 

de intryck som fysisk närvaro ger och leda till missförstånd. I en värld där virtuella team blir allt 

vanligare och ofta innehar en avgörande och central roll för verksamheten i många företag, menar 

Maznevski och Chudoba (2000) att insikter i hur de kan göras mer effektiva och välfungerande är 
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högst välbehövliga.  

 

Enligt Mockaitis et al. (2012) har forskning kring hur nationell kultur påverkar multikulturella 

team genomförts i ganska stor omfattning och de konstaterar att kulturella skillnader påverkar hur 

sådana grupper agerar och fungerar. Däremot är forskning kring hur nationell kultur påverkar 

multikulturella team där kontakten är begränsad till tekniska hjälpmedel mindre omfattande, 

varför studier av globala virtuella team utifrån ett kulturellt perspektiv är viktigt. För att företag 

ska kunna öka effektiviteten i globala virtuella team behöver de däremot inte bara veta vilka 

problem som uppstår på grund av kulturella skillnader, utan även varför dessa uppstår. Först då 

kan åtgärder för att minimera problemen vidtas och minska risken för att användningen av 

globala virtuella team blir en belastning för verksamheten.  

 

1.1	  Syfte	  

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur ett globalt virtuellt team påverkas av att dess 

medlemmar hör till olika nationella kulturer. Därtill ämnar vi att utifrån ett perspektiv av 

nationell kultur förklara varför eventuella problem uppstår och ge insikt i hur dessa på ett bättre 

sätt kan hanteras. 

 

1.2	  Forskningsfrågor	  

• Hur påverkas globala virtuella team av skillnader i nationell kultur?  

• Vad kan göras för att hantera de kulturella skillnadernas påverkan?  
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2.	  Teori	  
I det här avsnittet ges en genomgång av de teorier som ligger till grund för studien. Inledningsvis 

förklaras begreppet globala virtuella team, följt av en diskussion kring kultur, där Hofstedes 

kulturdimensioner behandlas. Med utgångspunkt i fyra teman; förtroende, ledning, relationer och 

samarbete samt kommunikation, ges sedan en bild av hur kultur och andra faktorer kan påverka 

ett globalt virtuellt team. Avslutningsvis byggs dessa delar samman till en teoretisk modell. 

 

2.1	  Globala	  virtuella	  team	  

2.1.1	  Definition	  av	  globala	  virtuella	  team	  

I den här studien används Lipnack och Stamps (1997) definition av ett virtuellt team kompletterat 

med den av Jarvenpaa och Liedner (1999) uppställda definitionen för ett multikulturellt team, 

samt Maznevski och Chudobas (2000) definition av ett globalt team. Ett globalt virtuellt team är 

således en grupp människor som arbetar självständigt, har ett gemensamt syfte och som med 

tekniska verktyg överbryggar tid, plats och organisationsgränser, som är kulturellt och 

geografiskt utspritt samt att dess uppgift är global till sin natur. Kortfattat går det att säga att det 

är en blandning mellan ett virtuellt team och ett multikulturellt team.  

 

2.1.2	  Användning	  av	  globala	  virtuella	  team	  

Anledningen till att virtuella team i stor utsträckning används av företag är enligt Fuller et al. 

(2007) bland annat att det kan medföra fördelar som kostnadsbesparingar, minskade 

resekostnader, tillgång till kompetens oavsett var den befinner sig och möjligheten att få flera 

perspektiv på ett problem. Cascio (2000) är dock noga med att påpeka att det finns många 

nackdelar och fallgropar att ta hänsyn till. En av dessa, menar Duarte and Snyder (2006), är att 

det är skillnad mellan att arbeta i virtuella team och att arbeta i ett team där medlemmarna är 

fysiskt närvarande, speciellt då ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra sociala indikatorer saknas i 

kommunikationen mellan medlemmarna. Det kräver att medlemmar i ett globalt virtuellt team 

besitter färdigheten att arbeta med personer från olika nationella kulturer enbart med hjälp av 

tekniska kommunikationsmedel, vilket gör kultur till en relevant beståndsdel i en studie av 

globala virtuella team.  
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2.2	  Kultur	  

Hofstede et al. (2010) beskriver kultur som mjukvaran i våra hjärnor och en produkt av det 

samhälle och den sociala miljö en människa uppfostras och växer upp i. Det är inget som 

människor föds med utan något de lär sig, samtidigt som det är ett kollektivt fenomen som skiljer 

en grupp av människor från en annan. Författarna skiljer kultur från mänsklig natur, vilket är 

något alla människor har gemensamt, samt från personlighet, som är en unik samling av 

egenskaper icke delad med andra.  

 

När Hofstede et al. (2010) talar om en grupp som kan identifieras utifrån sin kultur fokuserar han 

på länder och använder uttrycket nationell kultur, men han påpekar att indelningar på en sådan 

hög nivå ofta blir grova generaliseringar av människor och samhällen. Dessa visar dock på att 

invånarna i ett land ofta tenderar att ha liknande värderingar och agera liknande i vissa 

situationer. På så sätt går det att närma sig befolkningen i ett land med en viss kulturell förståelse 

för dem, även om det inte alls går att generalisera för alla invånare i landet. Samtidigt finns 

modeller som argumenterar för en mer uppdelad syn på kultur med olika nivåer (Leung et al. 

2005), som global kultur, nationell kultur, organisationskultur, gruppkultur samt individuellt 

beteende, värden och antaganden. Trots att Hofstedes dimensioner ifrågasatts och ett antal studier 

genomförts för att ta fram nya modeller anses de vara robusta och utgöra ett relevant ramverk för 

att förstå olika kulturer (ibid.). 

 

2.2.1	  Hofstedes	  kulturdimensioner	  

Hofstede har utifrån sin forskning kommit fram till att skillnader i nationell kultur kan 

identifieras och mätas genom sex dimensioner av kultur; maktdistans, individualism mot 

kollektivism, maskulinitet mot femininitet, osäkerhetsundvikande, pragmatism mot normativism 

och tillfredsställelse mot återhållsamhet. Maktdistans, maskulinitet, osäkerhetsundvikande och 

tillfredsställelse visar en betydande skillnad mellan Tjeckien och Sverige, varför de kan anses 

vara mer relevanta som indikatorer på kulturella skillnader mellan de båda länderna. Således 

kommer enbart de fyra behandlas i denna studie. Dimensionerna mäts på en skala från 1-100 och 

en jämförelse mellan Tjeckien och Sverige ser ut som följande: 

 



	   

 5 

 
 

Maktdistans - Mätningen av maktdistans inom ett land utgår från beroenderelationer inom olika 

situationer i samhället. Hofstede et al. (2010)  menar att dimensionen behandlar hur mindre 

mäktiga individer, genom förväntan och acceptans, förhåller sig till det faktum att makt 

distribueras ojämlikt. Centralt är realiteten att ledare och auktoriteter inte kan existera utan att en 

part är underordnad i maktförhållandet. 

 

Hofstede har funnit att det inom denna dimension finns ett samband mellan hur verkligheten ser 

ut och vilken verklighet som önskas. I länder där medlemmar av en organisation inte är rädda för 

sina överordnade och där ledarna inte har en enväldig ledarstil, finns en önskan om att ledarna 

ofta konsulterar och konverserar med sina underordnade när beslut ska fattas. Det symboliserar 

en låg nivå av maktdistans. Sverige är ett exempel på ett sådant land, vilket går att utläsa ur Figur 

1. Anställda och chefer ser varandra som jämlikar där hierarkin endast består av roller av 

organisatoriskt ursprung. Decentraliserade organisationer med ett begränsat antal chefer är 

vanligt, där cheferna ska vara tillgängliga för de underordnade och de får gärna vara yngre.  

 

I Tjeckien, som tillhör gruppen av länder med en högre nivå av maktdistans, är det vanligt att 

människor i stället föredrar en ledare som är äldre och enväldigt fattar beslut. Ett stort mått av 

maktdistans på arbetsplatser uttrycks i ett hierarkiskt system baserat på ojämlikhet. Cheferna är 
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många till antalet och makten är centraliserad högst upp i den hierarkiska kedjan. De anställda 

förväntar sig i stor utsträckning att få tydliga instruktioner och bli tillsagda vad de ska göra, vilket 

den ideale handfaste ledaren gör. Ledare som inte upplevs vara autokratiska nog förlorar däremot 

sin auktoritet.  

 

Maskulinitet mot femininitet - Hofstede (2010) menar 

att dimensionen maskulinitet mot femininitet fokuserar 

på hur ett samhälle inkorporerar de traditionella 

könsrollerna. Ett samhälle som fogar sig i dessa roller 

och maximerar skillnaden mellan könen kategoriseras 

som maskulint, vilket på en arbetsplats visas genom att 

ledningen gärna ska vara drivande och beslutsam. Det 

finns en stor tro på att den starkaste är den som vinner, 

där den synliga prestationen står i centrum och hårt arbete belönas med hög lön, vilket är något 

som är viktigt vid val av karriär. Chansen att göra karriär står i fokus och många beslut fattas för 

egen vinning. Dessa karaktärsdrag är mer framträdande i Tjeckien (se Figur 2). 

 

En feminin kultur präglas i stor grad av konsensus inför beslutsfattande, där konflikter löses 

genom kompromisser och förhandlingar. Att arbeta och göra karriär ses som sekundärt efter att 

leva att bra liv utanför arbetet och pengar är inte lika väsentligt. Prestation och att glänsa inför 

andra är inte heller en prioritet. Medan Tjeckien har ett värde som ligger på den maskulina sidan 

visar det svenska värdet på att Sverige har en feminin kultur.   

 

Osäkerhetsundvikande - En av Hofstedes (1983) 

dimensioner benämns osäkerhetsundvikande och 

handlar om hur människor i ett samhälle ställer sig till 

det faktum att framtiden är osäker och okänd. På ena 

sidan av skalan finns de samhällen där människor 

tenderar att acceptera osäkerheten och ta framtiden som 

den kommer, mindre beroende av struktur.  
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Hofstede et al. (2010) menar att om ett samhälle däremot karaktäriseras av högt 

osäkerhetsundvikande, kan det uttryckas genom att människor känner mer stress kring sitt arbete 

och är motvilliga till att bryta mot arbetsgivarens regler, även om det är för företagets bästa. De 

håller sig också gärna till samma arbetsgivare under lång tid. Människor har en förkärlek för 

regler, även om de inte fungerar, samt ett behov av formalisering och strukturering av det dagliga 

arbetet. På skalan för osäkerhetsundvikande har Sverige ett relativt lågt värde, medan Tjeckien är 

ett land som karaktäriseras av högre osäkerhetsundvikande (se Figur 3). 

	  

Tillfredsställelse mot återhållsamhet - Enligt 

Hofstede (2010) är tillfredsställelse mot återhållsamhet 

ett mått på en kulturs tendens att kontrollera impulser 

och begär, baserat på uppfostran. En kultur som kretsar 

kring tillfredsställelse karaktäriseras av optimism och 

människors vilja att njuta och ha kul, gärna med mycket 

frihet, ett karaktärsdrag som är mer framträdande i 

Sverige. I ett återhållsamt samhälle, som Tjeckien (se 

Figur 4), styrs människor mer av strikta sociala normer 

som ofta säger att njutning och impulsivitet inte är önskvärt. Även en tendens till pessimism och 

cynism kan uppfattas hos många människor, samt åsikten att fritid inte är av stort värde.  

 

2.3	  Förtroende	  	  

Enligt Jarvenpaa och Leidner (1998) är det av stor vikt att medlemmar i team har förtroende för 

varandra, vilket påverkar interaktionen och kommunikationen medlemmarna emellan.   

Det finns enligt Greenberg et al. (2007) två möjligheter till att förtroende uppstår på naturlig väg. 

Den första är att en rationell uppfattning uppstår på grund av tidigare erfarenheter med någon, så 

kallat kognitivt förtroende. Den andra är känslostyrt förtroende, som bygger på känslomässiga 

band, relationer och känslor av säkerhet. Båda möjligheterna uppstår efter viss tid men även i 

nybildade grupper kan stort förtroende finnas, vilket kallas för snabb tillit, där förtroendet ges till 

andra tills de missbrukat det. När det gäller grupper med medlemmar från olika kulturer menar 

Lee (2012) att för att gruppen ska få känslan av samhörighet är det viktigt att det utvecklas ett 
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initialt förtroende i början av samarbetet. Det är något som kan vara speciellt problematiskt i 

team med medlemmar från olika kulturer då avsaknaden av en gemensam kulturell grund kan 

skapa misstro, en känsla av separation och vara källa till fördomar. Det finns således mycket att 

ta hänsyn till för den som ska försöka leda och skapa förtroende i en grupp.  

 

2.4	  Ledning	  

Duarte och Snyder (2006) identifierar förmågan att leda en grupp med medlemmar från olika 

kulturer som en av de viktigaste faktorerna för framgång för ledare i virtuella team. Newman och 

Nollen (1996) argumenterar för att ett företags prestation blir bättre om det vid 

utlandsetableringar anpassar styrsättet till den nationella kulturen. Det betyder exempelvis att om 

en chef uppmuntrar personal till att delta mer i beslut och planering, kan det i ett land med låg 

maktdistans förbättra resultatet, medan det i ett land med en hög nivå av maktdistans troligen 

förvärras. Författarna finner även att ju mer olikt ett land är ett annat, desto mer behöver 

ledningsmetoderna anpassas. Lee (2012) menar samtidigt att det i grupper med flera kulturella 

värderingar och preferenser närvarande är svårt för ledare att identifiera en ledarstil som passar 

alla medlemmar. I sådana situationer ställs ledaren inför något som kallas för en maktparadox, i 

vilken ledaren försätts i en position där en del av medlemmarna ifrågasätter dennes legitimitet 

och auktoritet av samma anledning som en annan del av dem erkänner och respekterar denne som 

ledare. I en sådan situation är Lees uppfattning att tillämpningen olika ledarstilar för olika 

medlemmar i gruppen kan reducera teamets effektivitet. I stället bör ledare för grupper med olika 

kulturer utveckla och skräddarsy en dynamisk ledarstil som passar värden och normer som är 

gemensamma för gruppen.  

 

I ett land med en låg nivå av maktdistans, menar Lee (2012), har team som själva fördelar och 

planerar sitt arbete, tar beslut och självständigt kommer fram till lösningar på problem visat sig 

ha en hög nivå av produktivitet, säkerhet, nöjdhet med jobbet och lojalitet till organisationen. Det 

stämmer dock inte i länder med en hög nivå av maktdistans. I ett sådant land litar i stället 

medlemmar av en grupp på personer som är erkända ledare och besitter makt, vilket gör att de 

kan utveckla ett motstånd till ett arbetssätt som utgår från självbestämmande.  
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2.5	  Relationer	  och	  samarbete	  

Chang et al. (2011) menar att det finns ett positivt samband mellan kulturell anpassning och 

prestationen inom virtuella team genom att goda relationer uppstår då medlemmarna visar 

förståelse för, anpassar sig efter och lär sig av varandras nationella kultur. För att detta ska vara 

möjligt måste kommunikationskanaler vara tillgängliga. Kulturella skillnader i virtuella team kan 

leda till konflikter och sämre prestation men genom att förstå hur kulturella skillnader påverkar 

gruppen och anpassa den efter det, kan prestationen förbättras. Jehn et al. (1999) understryker 

detta och visar i sin studie att det krävs gemenskap och ett gemensamt perspektiv för att 

medlemmar i grupper framgångsrikt ska kunna interagera med varandra. 

 

Lurey och Raisinghani (2001) menar att det finns ett tydligt samband mellan hur väl ett virtuellt 

team presterar och hur väl relationerna i det fungerar. För att förbättra relationerna är det viktigt 

att målen är gemensamma och tydliga samt att teamets medlemmar är kvalificerade och har 

kompetensen för arbetsuppgifterna. Lee (2012) menar att multikulturella team, där det inte räcker 

att medlemmarna på en kognitiv nivå förstår varandra, även måste utveckla känslomässiga band. 

Hur detta görs, i vilken utsträckning det är nödvändigt och hur relationer förväntas fungera skiljer 

dock mellan olika kulturer, vilket gör det till en utmaning i multikulturella team. Att förlita sig på 

elektronisk kommunikation och gå miste om den personliga interaktionen ökar enligt Greenberg 

et al. (2007) risken för att medlemmar känner att de inte behöver bidra till gruppen. Trefry och 

Vaillant (2002) hävdar att interaktion mellan medlemmar där de tar del av varandras perspektiv 

kan överbrygga kulturella skillnader. Ett sätt att skapa goda förutsättningar för att medlemmarna 

kan ta varandras perspektiv är enligt Massey et al. (2001) att anpassa kommunikationstekniken 

efter kulturen.  

 

2.6	  Kommunikation	  

Det finns enligt Herlitz (2010) två åskådningar gällande vad kommunikation är för något. Den 

ena menar att kommunikation uppstår då någon avsiktligt vill påverka någon annan. Den andra 

hävdar att kommunikation även uppstår oavsiktligt. Herlitz menar dock att det främst är i mötet 

med individer med annan kulturell bakgrund som risken är som störst att sända oavsedda och 

omedvetna meddelanden. Dessa meddelanden är ofta icke-verbala, det vill säga genom 
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kroppsspråk, men även verbala meddelanden sänds ut genom utfyllnadsord och ordval. När 

kommunikation sker mellan individer med samma kulturella bakgrund sker färre missförstånd 

genom omedvetna meddelanden då individerna ofta delar uppfattning om betydelsen av ett visst 

handlande. Herlitz (2010) gör skillnad på information och kommunikation, där han menar att 

information är enkelriktat medan kommunikation innebär att det är tillåtet att begära förklaringar, 

ifrågasätta, avbryta och att ställa frågor. Vidare menar han att det sker betydligt färre 

missförstånd genom kommunikation än genom information. Enligt Herlitz menar 

kommunikationsforskarna att i en normal kommunikation är de icke-verbala signalerna de 

viktigaste. Några av dessa signaler kommer ifrån mimiken, vilken tydligt uttrycker vilken 

sinnesstämning avsändaren befinner sig i.  

 

Enligt Marschan-Piekkari et al. (1999) påverkar språket kommunikationen och 

informationsflödet i multinationella organisationer. Vidare kan det skapa en skuggstruktur i 

vilken organisationen delas in i grupper där medlemmar har gemensamt språk i stället för de 

grupper som organisationen strukturerat. Införandet av ett gemensamt företagsspråk kan även 

leda till att individer med större kunskap i företagsspråket får större makt än den de formellt 

tilldelats. Det konstaterar även Herlitz (2010) när han säger att den som kan språket har störst 

makt. Det är enligt Marschan-Piekkari et al. (1999) således av stor vikt att öka språkkunskaperna 

i organisationer med gemensamt företagsspråk. De får medhåll av Massey et al. (2001) som 

menar att det är viktigt för att strukturen och maktbalansen i organisationen ska vara den tänkta 

och för att skapa möjligheter för team-building och jämställdhet.  

 

2.7	  Sammanfattning	  av	  teori	  

Den teoretiska grunden för den här uppsatsen består dels av Hofstedes arbete kring kultur och 

hans kulturdimensioner, dels av forskning som beskriver hur grupper och individer kan påverkas 

av kulturella skillnader. Den här studien är inte ämnad att testa Hofstedes kulturdimensioner, utan 

de kommer i stället att fungera som ett verktyg vid analys av den empiri som inhämtats under 

genom intervjuer. Kulturdimensionerna är alltså ett sätt att konkretisera och exemplifiera de 

kulturella skillnader som kan påverka ett globalt virtuellt team. Studiens övriga teoretiska 

underlag är indelat i fyra övergripande teman; samarbete, kommunikation, förtroende och 

ledning. Anledningen till indelningen i dessa teman är att teorierna beskriver vilka byggstenar 



	   

 11 

som bör vara på plats i ett fungerande globalt virtuellt team, och behandlar konsekvenser inom 

dessa områden då teamets medlemmar har olika kulturell bakgrund. Det teoretiska underlaget kan 

således sammanfattas i följande figur, där de fyra teman som är byggstenarna i ett globalt virtuellt 

team påverkas av kultur, i den här studien konkretiserat genom fyra av Hofstedes 

kulturdimensioner. 

 

 
Figur 5, Sammanfattning av teori 

 

3.	  Metod	  	  
Den här studien utfördes på Tietos svenska huvudkontor i Stockholm. Valet av företag baserades 

på att Tieto är ett globalt företag med anställda från olika kulturer i hela världen och passade väl i 

en studie kring hur kulturella skillnader påverkar arbetet i ett företag. Efter ett initialt möte på 

företaget diskuterades virtuella team och vi upplevde det som en intressant och aktuell miljö att 

undersöka kulturella skillnader i.  

 

3.1	  Intervjuer	  och	  respondentval	  

Med hjälp av den undersökta enhetens chef identifierade vi tre teammedlemmar som sitter i 

Sverige och tre medlemmar som sitter i Tjeckien som lämpliga respondenter i studien. Några av 

dessa hade arbetat i teamet i mindre än ett år, medan andra varit med i 7 år, vilket motiverades 

med att det ger en mer nyanserad bild av deras åsikter, då tid är en viktig faktor när det gäller 

gruppdynamik. Under intervjuperioden tillkom en extra intervju med den fjärde svenska 
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medlemmen i teamet, som endast arbetat där i två månader, vilket var för att få en inblick i hur en 

nyanställd upplever hur det är att arbeta i ett globalt virtuellt team. Respondenterna valdes även 

för att de har goda färdigheter i det svenska eller för tjeckernas del det engelska språket. Detta 

gjordes för att respondenterna skulle ha möjlighet att svara på intervjufrågorna med välgrundade 

svar och inte hämmas av dåliga språkkunskaper.  

 

Intervjuerna med svenskarna skedde på deras modersmål och med tjeckerna på arbetsspråket i 

företaget, engelska. Welch och Piekkari (2006) menar att det finns fördelar med att hålla 

intervjuer på respondentens modersmål då svaren kan bli mer nyanserade och autentiska. 

Samtidigt menar författarna att det kan finnas fördelar med att intervjua på ett annat språk då 

respondenterna kan vara mer öppna i sina svar mot en intervjuare från en annan kulturell 

bakgrund. Frågor och svar kan därtill förtydligas genom att både den som intervjuar och 

respondenten ställer frågor för att försäkra sig om att denne förstått svaret eller frågan korrekt. 

Det finns alltså positiva följder av språket i de båda intervjuerna, även om de är olika, vilket kan 

ha påverkat resultatet från dem.   

 

Med svenskarna hölls intervjuerna i ett avskilt konferensrum på Tietos huvudkontor i Stockholm 

under en dag, där varje respondent avsatt en timme var under dagen. Intervjuerna med tjeckerna 

hölls dagen efter i samma rum över högtalartelefon och vi kunde således inte interagera på 

samma sätt som med svenskarna. Då tjeckernas talade engelska i vissa fall var mindre bra såg vi 

det som fördelaktigt att respondenterna kunde förstå och läsa frågorna under intervjuerna, så 

frågorna skickades med e-post ungefär en timme innan intervjuerna skulle genomföras. Vi ville 

inte att de skulle få frågorna för långt i förväg och ha tid att diskutera med varandra, varför vi 

valde en timme som tid för förberedelse. Intervjuerna genomfördes under 21 och 22 april 2014. 

 

Intervjuerna i studien var semistrukturerade i formen för att vi skulle kunna inhämta den 

information som eftersöktes, men även ha möjlighet att ställa följdfrågor för att klargöra 

information av intresse, i enlighet med Saunders et al. (2012) rekommendationer. 

Respondenterna utlovades viss konfidentialitet till den grad att vi inte nämner deras namn i 

studien. Vi påpekade dock att gruppen av respondenter är förhållandevis liten och att anonymitet 

inte kan garanteras. Företaget och respondenterna tillät oss använda inspelningshjälpmedel vilket 
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säkerställde att vi inte missade någon viktig information. Vid varje intervju medverkade 

uppsatsens båda författare för att skapa större möjlighet att ställa följdfrågor, undvika 

feltolkningar och be om förtydligande vid behov. Det insamlade materialet från intervjuerna 

transkriberades i efterhand, nära inpå intervjutillfället.   

 

3.1.1	  Återgivning	  av	  intervjuer	  

Vid återgivning av resultatet från våra intervjuer har vi valt att inte benämna respondenterna vid 

namn, då viss konfidentialitet utlovats, samt för att det inte tillför något till förståelsen för 

insamlade data. Det som har desto större betydelse är vilken nationalitet respondenterna har, samt 

om det är samma eller olika personer som lämnat uppgifterna, då kulturell tillhörighet, dynamik 

och relationer mellan medlemmarna är en del av det som undersöks. I resultatet hänvisas därför 

till respondenterna enligt siffrorna 1-5, med beteckningen S eller T framför. S3 betyder att det är 

en den tredje svensken som lämnat uppgifter, medan T3 betyder att det är den tredje tjecken som 

lämnat uppgifter. Uppdelningen går att utläsa ur följande tabell: 

 

Respondent Placering och nationalitet 
Respondent S1 Sverige 
Respondent S2 Sverige 
Respondent S3 Sverige 
Respondent S4 Sverige 
Respondent S5 Sverige 
Respondent T1 Tjeckien 
Respondent T2 Tjeckien 
Respondent T3 Tjeckien 

	  

3.2	  Operationalisering	  

3.2.1	  Utformning	  av	  teoretisk	  modell	  

Under det inledande mötet med enhetens chef skapade vi oss en uppfattning om de problem som 

han och gruppen upplever. Den informationen har delvis legat till grund för inhämtning och 

studier av tidigare forskning och teoretiska koncept. Att tidigt få insikt i hur ett globalt virtuellt 

team praktiskt arbetar, gjorde det lättare att utifrån tidigare forskning utforma och formulera en 

grund för den empiriska undersökningen; studiens teoretiska modell. De fyra teman som vi 

identifierat som byggstenar i ett globalt virtuellt team är således ett sätt att operationalisera 
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tidigare forskning på området och placera den i en greppbar kontext, nära kopplad till det vi 

ämnade undersöka.  

 

Då kultur är ett relativt diffust begrepp med flera betydelser har vi i vår studie valt att 

exemplifiera och konkretisera det genom Hofstedes kulturdimensioner, vilka fungerar som ett 

ramverk för analys av resultatet från våra intervjuer. Vi har valt att behandla fyra av Hofstedes 

sex kulturdimensioner; maktdistans, maskulinitet, osäkerhetsundvikande och tillfredsställelse, då 

de övriga två är lika för de båda länderna och således inte användbara som konkretisering och 

exemplifiering av kulturella skillnader mellan dem. De kriterier vi ställt upp för att avgöra om 

skillnaderna är betydande för denna studie är att index-värdet för de två länderna ska finnas på 

varsin sida om index 50 och skiljas åt med minst 20 enheter.  

 

3.2.2	  Utformning	  av	  intervjuguide	  

Studiens intervjuguide är utformad kring de teman som beskrivs i den teoretiska modellen; 

samarbete, kommunikation, förtroende och ledning. Då den aktuella intervjuformen är av 

semistrukturerad typ fungerar dessa som teman inom vilka vi ville föra en diskussion med 

respondenterna. Även om detaljerade frågor utformades med syftet att klargöra vad vi vill ha svar 

på och för att få struktur på intervjuerna, valde vi att ställa ytterligare frågor eller att inte ställa de 

som redan besvarats. Vi började intervjuerna med att prata om respondentens bakgrund och roll i 

gruppen. Inom alla teman frågade vi även kring hur gruppen utvecklats för att få ett 

tidsperspektiv och undersöka förändring. Vi fick på förhand information om att alla respondenter 

var medvetna om de begrepp som rör virtuella team som koncept. Därför behövde de inte 

förklaras eller förenklas under intervjuerna. Avslutningsvis ställde vi en fråga om kultur som en 

generell uppsamlingsfråga, med syftet att fånga upp respondentens egna reflektioner och sådant 

som inte nämnts. De övriga frågorna och vilka teman de är kopplade till återfinns Bilaga 1. 

 

3.3	  Metodreflektion	  	  

Hade mer tid funnits hade gärna en större studie utförts där flera globala virtuella team 

undersökts och jämförts med varandra, där en aspekt kunnat vara vad som gör att vissa team 

fungerar bättre än andra och vad detta beror på. Vi har också funderingar kring om resultatet av 

vår utförda studie blivit detsamma om vi använt oss av en tjeckisk tolk för att alla respondenter 
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skulle ha möjlighet att svara på sitt eget modersmål, eller om vi talat engelska även med 

svenskarna. Intressant att se hade även varit om resultatet blivit ett annat om intervjuarna varit av 

tjeckisk härkomst i stället för svensk. Welch och Piekkari (2006) ger som vi tidigare behandlat 

både för- och nackdelar till det tillvägagångssätt som valdes när studien utfördes.  

 

Då intervjuer sker i en organisation finns risken att respondenternas svar är övervägande positiva 

och att de utelämnar information som kan uppfattas som negativ mot organisationen. Då 

respondenterna tillhör olika kulturer där synen på kritik mot ledningen kan skilja sig, är det 

möjligt att några respondenter var mindre villiga att kritisera. Som vi ser det finns det både 

fördelar och nackdelar med att vi begränsat undersökningen till ett virtuellt team på ett företag. 

En nackdel är minskad generaliserbarhet då vi inte jämfört flera team, antingen i samma eller 

olika företag. Det vi då inte kan utröna är om organisationskulturen på det undersökta företaget är 

dominant. Däremot kan det även vara en fördel, då en jämförelse mellan ett företag med en stark 

organisationskultur och ett företag med en svag organisationskultur hade varit missvisande. En 

annan fördel med vårt tillvägagångssätt är att variabler som bransch eller företagsstorlek hålls 

utanför studien. 

 

4.	  Tieto	  
Tieto är ett svenskt-finskt börsnoterat bolag verksamt inom IT-branschen, där det tillhandahåller 

lösningar inom en rad olika områden till både offentlig och privat verksamhet. Företagets kunder 

är till den största delen lokaliserade i norden, samtidigt som många av dessa företag har global 

verksamhet. Trots centreringen av kunderna till de nordiska länderna är 44 procent av företagets 

personal lokaliserad utanför hemmamarknaden, där de fem länder med mest verksamhet är 

Tjeckien, Indien, Kina, Polen och Lettland. I dessa länder arbetar de flesta anställda främst med 

funktioner som stödjer verksamheten på Tietos hemmamarknad. Det totala antalet anställda på 

företaget uppgick i slutet av 2013 till nästan 15 000. (Tieto Corporation, 2014a.) På grund av 

verksamhetens geografiska utspridning, tidsskillnader i organisationen och det nära samarbetet 

mellan de olika funktionerna, är virtuella team en vanlig arbetsform i hela företaget (Sandberg, 

2014a). 
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4.1	  Backup-‐gruppen	  

Den enhet inom Tieto som studien genomförts på är Data protection and recovery services som 

ansvarar för att säkra den data som finns på företagets servrar runt om i världen, innehållande 

både intern- och kunddata. Backup-gruppen, som enheten kallas, har personal i Sverige, Finland 

och i Tjeckien och använder sig av tre virtuella team, uppdelade efter de olika produkter som 

används för att genomföra säkerhetskopiering på Tieto. Det team som undersökts i studien har 

inget officiellt namn men kallas för Networker-gruppen och innefattar fyra svenska och fyra 

tjeckiska medlemmar, på plats i sina hemländer. (Sandberg, 2014b.) 

 

Arbetet är till största delen av teknisk art men innehåller allt fler uppgifter av affärskaraktär. 

Tanken är att de dagliga tekniska rutinerna ska skötas av teamets medlemmar i Tjeckien medan 

uppgifter som är speciellt tekniskt krävande hanteras av teamets svenska medlemmar, vilka även 

har uppgifter som består i att träffa kunder, skicka offerter och delta i kundprojekt. Även om 

vissa uppgifter hanteras separat kräver en stor del av arbetet samarbete mellan medarbetarna i de 

olika länderna. Teamets medlemmar som befinner sig Sverige sitter tillsammans, med skrivbord 

mot varandra, vilket även gäller i Tjeckien. Den dagliga kommunikationen mellan länderna sker 

till stor del genom textmeddelanden i kommunikationsplattformen Lync, vilken även möjliggör 

röst- och videosamtal. E-post används även som ett sätt att dokumentera kommunikationen 

mellan teamets medlemmar, ofta när det gäller mer komplicerade ämnen med instruktioner. 

(ibid.)  

 

4.2	  Internutbildning	  

Alla som börjar arbeta på Tieto genomgår ett program som efter två månader innehåller en del 

som behandlar olika kulturer och att samarbete med människor från andra kulturer, med fokus på 

de länder där företaget är verksamt. Denna introduktion till olika kulturer verkar dock vara 

förhållandevis ny, då endast de nyare medlemmarna i teamet genomgått den. (Sandberg, 2014b.) 

I utbildningsmaterialet (Tieto Corporation, 2014b) ges följande tips för att underlätta arbetet med 

tjeckiska kolleger (egen översättning): 
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● Försök att inte göra ändringar i sista minuten 

● Att du är väl förberedd visar att du är professionell 

● Var lyhörd vid icke-verbal kommunikation 

● Var medveten om att du behöver visa att du går att lita på 

 

På Tieto finns ytterligare interna utbildningar att gå, exempelvis kring hur virtuell 

kommunikation och internationellt samarbete kan hanteras. Dessa har dock få genomgått då de i 

huvudsak är riktade till chefer. (Sandberg, 2014b.) 

 

5.	  Resultat	  
I det här avsnittet redogörs för resultatet av intervjuerna med utgångspunkt i förtroende, ledning, 

relationer och samarbete samt kommunikation. 

 

5.1	  Förtroende	  

I våra samtal med medlemmarna i det undersökta virtuella teamet framgår det att förtroendet för 

landsmännen är större än förtroendet för teammedlemmarna från det andra landet, även om två 

respondenter svarade att de inte anser sig ha olika stort förtroende beroende av nationalitet. Dessa 

var respondent T2 och S3. Den tjeckiske respondenten har arbetat länge i teamet och anses av 

samtliga svenskar besitta en hög teknisk kompetens, enligt respondent S1 nästan i klass med 

svenskarnas. Respondent S3, vars tjänst innebär ett flertal resor till Tjeckien varje år, menar att 

han lärt känna dem vilket gett honom ökat förtroende för personerna.  

 

De tjeckiska respondenterna T3 och T1, som upplever en skillnad i förtroende mellan tjeckiska 

och svenska kolleger, säger att det beror på att relationen till deras tjeckiska kolleger är bättre än 

den till svenskarna, då de har mer gemensamt. Respondent S5 och S2, som arbetar i Sverige, 

menar dock att det lägre förtroendet för deras tjeckiska kolleger inte baseras på deras relationer, 

utan på den erfarenhet de har av att arbeta med dem. De säger även att det initiala förtroendet 

innan de började i teamet var ganska lågt, men att det är tjeckernas tendens att inte utföra vissa 

uppgifter som är den största orsaken, och att de inte hör av sig när de genomför förändringar. Två 

av de svenska respondenterna berättar även att personalen i Tjeckien har bytts ut ett flertal gånger 
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och att det i vissa fall saknats kompetens hos de som anställts, vilket gjort att förtroendet sjunkit. 

Båda två tycker dock att den personal som de nu arbetar med i Tjeckien har en bra kompetens 

och att det gjort situationen bättre. 

 

5.2	  Ledning	  

Eftersom teamet är en del av det som kallas Backup-gruppen, delas cheferna mellan de team som 

är verksamma inom enheten. Den person som är chef för hela enheten finns dock i Sverige, 

medan han har en person underordnad sig i Tjeckien, som har ansvar den dagliga verksamheten 

för den tjeckiska delen av enheten. Därtill finns i varje team en person som är Service manager, 

eller tjänsteägare, och är ansvarig för den produkt som teamet arbetar med och således är den 

formelle ledaren i teamet. Hos respondent T3 och T1, som arbetar i Tjeckien, råder dock vissa 

oklarheter kring vem som är ansvarig, och de menar att ofta när de stöter på problem vänder de 

sig till sin närmaste chef, som enligt dem är den person som är ansvarig för den tjeckiska delen av 

enheten. Den svenske chefen för enheten menar att det kan ha att göra med oklarheter kring vad 

rollen som Service manager innebär, och säger även att de ibland kan komma till honom med 

saker som bör tas upp i gruppen. Det är alltså klart att en person är ansvarig, men inte vad det 

innebär. 

 

Svenske respondent S2 upplever att tjeckerna inte tar upp det som de är missnöjda med i gruppen, 

utan i stället går till sin lokala chef. Respondent S5 instämmer och säger att de tjeckiska 

medlemmarna ibland drar åt ett annat håll på grund av att de lyssnar på någon annan än dem. Han 

undrar om de får en bild av vad de ska göra från någon annan, men eftersom chefen i Sverige 

också är deras chef borde uppgifterna synkas bättre. Den person som är Service manager delar 

även med sig av hur han upplever att teamet ska ledas och hur de ska arbete, vilket är en öppen 

struktur där alla är delaktiga. 

 

Jag arbetar med att alla är lika, det är inga titlar eller så som gäller. Vi gör saker 

tillsammans, titlar spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vem som gör saker 

bara det blir gjort om det ska göras. Jag har ingen prestige på det sättet, arbete 

är arbete. (Respondent S3) 
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Vad gäller vem man bör vända sig till när det uppstår meningsskiljaktigheter menar samtliga 

tjecker att det är en fråga för chefen, medan svenske respondent S2 och S3 tycker att det är något 

som bör lösas inom gruppen, och om det inte fungerar kan det tas vidare till närmaste chef. En av 

svenskarna, respondent S5, har dock upplevt en skillnad mellan hur det hanteras i olika länder 

och menar att tjeckerna gärna vill ha tydliga beslut, till skillnad från i Sverige. Han menar att de 

accepterar att någon pekar med hela handen, vilket enligt honom inte fungerar i Sverige, där det 

är lite veligare och alla ska vara med och bestämma. 

 

Att enheten för ungefär två år sedan fick en ny chef som ganska ofta gör resor mellan de två 

länderna upplevs som positivt av både svenska och tjeckiska medlemmar av teamet. Även 

storleken på teamet har minskat vilket skapat bättre närhet till ledningen, men det kan å andra 

sidan i stället skapa avstånd till andra funktioner i företaget. Att vara medlem i flera team 

samtidigt ses även som förvirrande av den tjeckiska respondent T2, som menar att ett team måste 

vara fokuserat på sin uppgift. 

 

Vi fick ju en ny chef och efter det har det börjat fungera mycket bättre. Han är 

mer närvarande. Förut var vi ett stort virtuellt team, ungefär 40 personer från 

Sverige och lika många i Finland från olika funktioner. Nu har vi fått en chef 

för bara backup-delen, så det fungerar bättre med ett mindre team. Nackdelen är 

att man kommer längre ifrån de andra funktionerna. (Respondent S2)  

 

5.3	  Relationer	  och	  samarbete	  

Gällande samarbetet mellan gruppens tjeckiska och svenska medlemmar har chefen över enheten 

uppfattningen att svenskarna känner att tjeckerna involverar sig för mycket i andra saker som inte 

har med deras huvudsakliga uppgifter att göra. Han menar att tjeckerna gärna vill utvecklas, men 

att de känner att de hålls tillbaka av sina enkla arbetsuppgifter, som dock måste genomföras. Han 

får medhåll från en av de svenska medarbetarna, respondent S3, som dock menar att även om de 

vill upp i värdekedjan så finns det en gräns som de måste hålla sig till. Den svenske respondenten 

S5 tycker inte heller att det händer något när han påpekar att de har uppgifter som måste göras, 

utan de tar sig först an de uppgifter de tycker är roligare och mer givande, trots löften om 

bättring. Svenskarnas bild bekräftas även av den tjeckiske respondent T1, som menar att han inte 
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längre kan utvecklas med sina nuvarande arbetsuppgifter och skulle vilja bli involverad i fler 

projekt och mer avancerade uppgifter.  

 

En åsikt som delas av flera svenska respondenter är att när tjeckerna stöter på en uppgift eller ett 

problem de inte tidigare ställts inför, händer det att de lägger för mycket tid på det, i stället för att 

höra av sig till Sverige för hjälp. Svenskarna menar även att tjeckerna inte tycker om att få hjälp, 

då det ser ut som att de inte kan sköta sitt jobb. Respondent S5 menar att svenskarna känner att de 

trampar tjeckerna på tårna när de hjälper dem med uppgifter och problem. Respondent S2 är av 

åsikten att det ser annorlunda ut i Sverige, där man ofta försöker lösa ett problem själv men om 

det inte fungerar är man inte sen med att be om hjälp. I Tjeckien händer det att de bara lämnar 

eller skickar uppgiften vidare, menar han. 

 

Något som alla respondenter pekade på som en hämmande faktor för samarbetet inom teamet är 

det faktum att svenskarna och tjeckerna träffas väldigt sällan. Ingen av respondenterna upplever 

dock att relationen med någon av kollegerna är dålig på det professionella planet, men alla 

förutom en pekar på att den personliga relationen mellan medlemmarna i de olika länderna inte är 

lika bra som mellan de på samma plats. Respondent T2, S5 och S3 tror att det är något som kan 

förändras genom att man träffas mer, exempelvis genom resor eller utbyten. Vidare menar de att 

efter att man träffats några gånger är kontakten annorlunda. Respondent S3, som arbetar i 

Sverige, menar även att då teamet inte träffas kan känslan av att man inte är en grupp infinna sig 

och att det är svårt att hålla ihop en grupp med medlemmar i olika länder. Han säger även att man 

lätt tappar den vardagliga kontakten. 

 

Respondent T3, som arbetar i Tjeckien, menar också att relationen inte bara är beroende av det 

personliga mötet, utan att han har en bättre relation till sina tjeckiska kolleger då de kommer från 

samma kultur och land. En liknande åsikt har respondent T1, som tycker att det är svårt att föra 

samtal med svenskarna om dagliga rutiner och ämnen som inte rör arbetet. En av svenskarna, 

respondent S3, säger att det kan bero på brist på gemensamma samtalsämnen utanför 

arbetsuppgifterna, då alla samtal med tjeckerna är arbetsrelaterade. I Sverige diskuteras 

exempelvis faciliteter, fackliga frågor eller vad andra grupperingar inom företaget gör. De driver 

alltså andra organisatoriska frågor som inte berör tjeckerna.  
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En vanlig uppfattning hos svenskarna, enligt respondent S1, är att tjeckerna behöver detaljerade 

beskrivningar av vad de ska göra. Ibland kan det vara så att om något inte är som det är tänkt i 

listan kan tjeckerna bara sluta, medan svenskarna hittar en väg runt problemet. Respondent S2 

menar att tjeckerna gör vad de ska, men att egna initiativ ofta saknas när instruktionerna tar slut 

eller brister. Även respondent S3 håller med och menar att de är vana vid att någon säger till dem 

vad de ska göra, att de gör det som ska göras men inget mer. 

 

För att utveckla samarbetet och relationen inom gruppen har regelbundna veckomöten införts, 

men de har vid intervjuperioden endast genomförts en eller två gånger. De genomförs genom 

röstsamtal där deltagarna vanligtvis sitter vid sin dator med hörlurar på sig. Den initiala 

inställningen till initiativet är dock positiv. Respondent T2, T3 och T1, som arbetar i Tjeckien, 

menar att det är ett bra sätt för dem att få inblick i vad som sker på den svenska sidan, och 

betonar önskan och vikten av att de får information om vad som händer. Enligt den svenske 

respondent S3 är det ett av flera syften med mötena. Han pekar även på att det kan vara ett sätt att 

skapa förståelse för verksamheten hos tjeckerna, så att de inte utför uppgifter i onödan, och 

hänvisar till det han tidigare sa om att de ibland går ifrån sina uppgifter och hittar på egna saker.  

 

Trots att regelbundna möten ses som positivt är inte alla eniga om dess effekt på arbetet i teamet. 

Den svenske respondenten S5 tyckte att engagemanget från tjeckerna under det första mötet var 

bristfälligt, då de till stor del satt tysta och arbetade samtidigt. Respondent S2 tror inte heller att 

hela teamet kommer att medverka i varje möte, på grund av gruppens storlek på åtta personer. 

Han menar att de är så många att det finns bättre saker att göra än att sitta i möte, men att de ska 

samla ihop synpunkter i gruppen och så får en eller två av medlemmarna framföra dem på mötet. 

Det blir svårt att göra mötet meningsfullt om man är många, säger han.  

 

En av de svenska respondenterna betonar vikten av att ha en bra relation i teamet, så att det inte 

blir missförstånd om man inte lätt kan ta kontakt med varandra. 

 

Även om man kommit överens om en sak vid ett tillfälle kan man ju tolka den 

på ett annat sätt senare. När man inte lätt kan fråga igen, blir det kanske att man 
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går på det man tror att man hörde. Då är det nog svårt. (Respondent S4) 

 

5.4	  Kommunikation	  

En naturlig del av att arbeta i ett team med människor från olika länder är att språket skiljer sig 

mellan dess medlemmar. På Tieto är arbetsspråket engelska, men kunskapsnivån i språket skiljer 

sig mellan länderna, där svenskarna i det här fallet har bättre kunskaper än tjeckerna. Respondent 

S2, som arbetar i Sverige, menar att språket är en av de viktigaste faktorerna som gör arbetet 

svårt och leder till missförstånd, men nästan enbart vid röstsamtal. Om kommunikationen sker via 

text är det dock bättre, då det man vill säga alltid kan förberedas och tas fram via internet. Han får 

medhåll från den tjeckiska respondenten T3, som säger att han har svårare att konversera muntligt 

då han inte kan förbereda vad han ska säga, något som är lättare i textform. Hans tjeckiska 

kollega, respondent T1, menar dock att bristen på muntlig kommunikation på engelska gör att 

han inte utvecklar sitt språk som han skulle vilja, och att textmeddelanden kan bli en 

bekvämlighet så att man slipper prata. Han önskar att han fick möjlighet att prata mer engelska. 

En av de svenska respondenterna, S3, tycker dock att det finns ett syfte med att kommunikationen 

sker via textmeddelanden eller e-post, då det går att gå tillbaks och se vad man kommit överens 

om. Det är viktigt för dokumentationen i arbetet. 

 

Ingen av de tjeckiska respondenterna känner att de förändrar sitt beteende när de kommunicerar 

med sina svenska kolleger, något som två av svenskarna reflekterat lite mer över. Respondent S5 

menar att kommunikationen fungerar bättre idag än tidigare, och att han lärt sig vilken nivå han 

ska lägga sig på när han kommunicerar med tjeckerna. Respondent S2 tycker att han är mer 

pedagogisk i sina samtal med tjeckerna och förklarar lite tydligare, då hans uppfattning är att det 

är lättare att arbeta om alla förstår. Två andra svenskar, S2 och S3, upplever dock inte att de 

förändrar sitt beteende. Den tjeckiske respondenten T2 menar samtidigt att det inte bara är det 

talade språket som är den största källan till missförstånd, utan bristen på andra uttrycksformer. 

Framförallt i situationer när de är under press kan det leda till förvirring i gruppen. 

 

Även om du kan prata tillräckligt bra engelska är det utan uttryck väldigt svårt 

att förstå vad den andra menar eller behöver. (Respondent T2) (Egen 

översättning från engelska) 
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En av de svenska respondenterna, respondent S5, som jobbat länge i gruppen och inte kunde 

påminna sig om att ha fått utbildning i interkulturell kommunikation, berättade en anekdot om 

hur det kommit sig att han ändrat sin kommunikation med sina tjeckiska kolleger. På kontoret i 

Sverige hade en tjeckisk kollega, som tidigare arbetade i Tjeckien, sagt till respondenten att han 

inte alls var så otrevlig som han framstått som när de bara haft kontakt via chatt och mail.  Efter 

det började respondenten i större utsträckning använda sig av smileys för att avdramatisera och 

koppla en sinnesstämning i sina virtuella kontakter, vilket inte är något som formellt tagits upp på 

företaget. Även den tjeckiske respondenten T2 nämner att smileys är en viktig faktor för att de 

ska förstå varandra när de kommunicerar via text.  

 

6.	  Diskussion	  och	  analys	  

6.1	  Förtroende	  

Resultatet från våra intervjuer tyder på att medlemmarna i gruppen har högre förtroende för sina 

landsmän. Svenskarna baserar det på den dåliga erfarenheten av tidigare arbete medan tjeckerna 

hänvisar till sämre relation och brist på gemensamma nämnare. I enlighet med vad Greenberg et 

al. (2007) säger om hur förtroende kan uppstå på naturlig väg, symboliserar dessa två åsikter det 

kognitiva förtroendet baserat på en rationell uppfattning och erfarenheter, samt det känslostyrda 

förtroendet sprunget ur känslomässiga band och relationer. Att det initiala förtroendet var lågt i 

gruppen tyder på att det Greenberg et al. (2007) beskriver som snabb tillit inte är tillämpbart i den 

undersökta gruppen, vilket i enlighet med vad Lee (2012) säger kan bero på avsaknaden av en 

gemensam kulturell bakgrund.  

 

En källa till dålig samhörighet inom en grupp kan enligt Lee (2012) vara ett lågt förtroende 

mellan medlemmarna. Ett sätt att försöka öka förtroendet, menar Greenberg et al. (2007), är att 

förbättra relationerna i gruppen, vilket enligt Lurey och Raisinghani (2001) kan göras genom att 

alla medlemmar har rätt kompetens och är kvalificerade för arbetet. Kopplingen mellan 

förtroende, kompetens och relationer blir tydlig när flera svenska respondenter uttrycker att 

förtroendet förbättrats i takt med att kompetensen blivit bättre. I globala virtuella team, där brist 

på kommunikation och avsaknaden av en gemensam kulturell grund begränsar möjligheten att 
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skapa känslomässiga relationer, blir det kognitiva förtroendet viktigt. Således kan erfarenheter av 

arbete med medlemmar i gruppen från andra kulturer vara en avgörande faktor, där 

säkerställandet av kompetens ytterligare kan bidra till att förbättra relationerna i gruppen. 

Eftersom det kognitiva förtroendet tar tid att bygga upp är det inte bara viktigt att medlemmarna 

har rätt kompetens från början, utan även att de stannar i gruppen under en längre tid. I Tietos fall 

skulle det därför vara fördelaktigt för förtroendet i gruppen om alla medlemmar ges incitament att 

stanna kvar i den.  

 

6.2	  Ledning	  

Att svenskarna upplever att tjeckerna lyssnar på någon annan än dem och den person som är 

Service manager kan förklaras av skillnaden i maktdistans mellan länderna. Tjeckerna föredrar en 

auktoritär ledare som enväldigt fattar beslut och att ha en tydlig hierarki i organisationen. I 

nuläget verkar det vara den lokala tjeckiska chefen som upplevs besitta de egenskaperna, varför 

gruppens Service manager förbises. Trots det pekar enhetens svenske chef på Service managern 

som gruppens officiella ledare och menar att hans roll är känd bland alla medlemmar, men att vad 

den innebär kanske inte framgått så tydligt.  

 

Intressant i denna situation är hur den svenska Service managern ser på hur arbetet i det virtuella 

teamet ska ledas. Han förespråkar ett sätt som inte baseras på titlar eller hierarki utan ett mer 

jämställt klimat där teamet självständigt fördelar arbetet, något som inte är ovanligt i Sverige då 

den svenska kulturen är feminin, med en låg grad av maskulinitet. Trots att ett sådant arbetssätt 

enligt Lee (2012) bland annat kan skapa bättre produktivitet och nöjdhet i ett team i ett land med 

låg maktdistans, kan effekten vara den motsatta i ett land med hög maktdistans. Det betyder att 

även om arbetssättet och ledarstilen är framgångsrik i Sverige, kan den få motsatt effekt i 

Tjeckien, på grund av skillnaderna i nivån av maktdistans. Den nuvarande situationen blir alltså 

ett tydligt exempel på det som kallas en maktparadox, där den platta och öppna organisation som 

uppskattas av de svenska medlemmarna av teamet i stället får de tjeckiska medlemmarna att 

bortse från den auktoritet som rollen som Service manager innebär.  

 

Att ta hänsyn till den nationella kulturen är enligt Newman och Nollen (1996) viktigt och att 

anpassa ledarstilen efter den är en nyckel till framgång vid utlandsetableringar. Det blir dock 
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problematiskt i ett multikulturellt team, där Lee (2012) menar att det är bättre att hitta en 

dynamisk ledarstil som passar de preferenser som är gemensamma för gruppen. Eftersom det 

undersökta teamet är ett virtuellt globalt team adderas ytterligare en dimension som komplicerar 

valet av ledarstil och arbetssätt. Att hantera medlemmar från de olika länderna på olika sätt kan 

på grund av att de befinner sig på olika platser vara lättare än i ett multikulturellt team, där 

medlemmarna är fysiskt närvarande. Eftersom de medlemmar av teamet som delar nationell 

kultur sitter på samma plats, avskilda från resterande gruppmedlemmar, kan det vara mindre 

problematiskt att anpassa ledarstilen efter deras kulturella preferenser. Detta kräver dock att de 

inte upplever att de behandlas olika. Om ledaren för teamet väljer att behandla de olika kulturerna 

annorlunda, finns dock fortfarande risken för att skapa en klyfta i teamet som gör att 

grupperingarna ytterligare glider isär och sammanhållningen i teamet skadas. För att en ledare 

ska kunna göra detta krävs emellertid kunskap om de olika kulturella preferenserna. Därför skulle 

företag i Tietos situation i större utsträckning kunna uppmana personer med en ledarposition i 

team med medlemmar från olika kulturer att gå internutbildningar i internationellt ledarskap.  

 

6.3	  Relationer	  och	  samarbete	  

Inom det undersökta teamet råder konsensus om att bristen på fysiska möten mellan 

medlemmarna gör det svårare att skapa nära relationer. Då Lurey och Raisinghani (2001) menar 

att kopplingen mellan bra relationer och prestationen i ett virtuellt team är stark är den upptäckten 

en central och betydande del i resultatet. Flera av teamets medlemmar tror att regelbundna resor 

och besök länderna emellan skulle förbättra relationerna. Det är något som kan stämma då det 

möjliggör att känslomässiga band uppstår och underlättar för medlemmarna att ta varandras 

perspektiv. En av fördelarna med virtuella team är att det kan minska resekostnaderna för företag. 

Om Tieto ser det som en viktig aspekt är det därför möjligt att en sådan utveckling kommer att 

möta motstånd hos ledningen. Däremot skulle ett mindre antal fysiska möten med fokus på att 

utveckla relationerna inom teamet kunna vara motiverat med hänsyn till ökad prestation inom 

teamet. Förhoppningen skulle då vara att om medlemmarna skapar en relation när de träffas 

personligen, är den lättare att bygga vidare på när samarbetet är virtuellt.  

 

De veckovisa möten som nyligen införts inom teamet kan vara ytterligare ett sätt att förbättra 

relationerna, då Chang et al. (2011) menar att fungerande kommunikationskanaler leder till att 
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medlemmarna kan visa förståelse för och anpassa sig till varandras kulturer. Tanken med mötena 

verkar dock vara att underlätta informationsutbyte, varför medlemmarna i gruppen skulle kunna 

uppmärksammas på att det är ett bra sätt att förbättra relationerna. Då en av svenskarna tror att 

bara en eller två personer kommer att medverka på dessa möten, skulle ett större syfte kunna 

bidra till att skapa incitament för deltagande.   

 

Flera av de svenska respondenterna uttrycker frustration över att tjeckerna ibland gör uppgifter i 

onödan eller ägnar sig åt uppgifter utanför deras arbetsbeskrivning, medan tjeckerna gärna vill 

utveckla sina arbetsuppgifter och involveras i den övriga verksamheten. De ber även ogärna om 

hjälp och låter problem bestå om de inte själva kan lösa dem. Att sträva mot en framgångsrik 

karriär och fokusera på den egna prestationen är något som kännetecknar den maskulina kulturen, 

vilket kan vara en av förklaringarna till tjeckernas syn på sitt arbete. Då ett av syftena med det 

globala virtuella teamet är att distribuera uppgifter dit de utförs mest kostnadseffektivt blir det 

dock svårt att tillmötesgå deras önskan. Däremot kan veckomötena, som några av respondenterna 

säger, vara ett sätt för alla att få insyn i och skapa förståelse för verksamheten som helhet. Att 

skapa ett gemensamt perspektiv i gruppen rörande verksamheten och arbetsuppgifterna är enligt 

Jehn et al. (1999) en förutsättning för att medlemmarna framgångsrikt ska kunna interagera med 

varandra.  

 

Svenskarnas uppfattning är att deras instruktioner till tjeckerna behöver vara väldigt tydliga och 

detaljerade, och att tjeckerna har svårt att gå vidare i uppgiften om något i instruktionerna är 

oklart. Detta stämmer väl överens med Hofstedes (1983) osäkerhetsundvikande, som säger att 

tjeckerna vill ha tydliga instruktioner, en formell struktur och undviker misstag. 

Osäkerhetsundvikande återfinns även i det utbildningsmaterial som ges till nyanställda på Tieto, 

där det står att tjeckerna föredrar när inga ändringar sker i sista minuten.  Den svenska kulturen, 

som karaktäriseras av lågt osäkerhetsundvikande, är inte starkt beroende av struktur och tar 

framtiden som den kommer. Kanske är svenskarnas förväntan på att tjeckerna ska vara 

självgående naturlig med hänsyn till den svenska kulturen, på samma sätt som behovet av 

styrning är naturligt i den tjeckiska kulturen. I en situation när medlemmarna i teamet befinner 

sig på stora avstånd och är hänvisade till elektroniska kommunikationsmedel blir det ännu svårare 

att räta ut missförstånd och klargöra instruktioner.  
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6.4	  Kommunikation	  

I den undersökta gruppen finns skillnader i kunskaper gällande det gemensamma företagsspråket, 

där de tjeckiska medlemmarna i regel känner sig mer obekväma med att kommunicera på 

engelska än de svenska medlemmarna. Enligt Marschan-Piekkari (1999) och Herlitz (2010) kan 

en sådan obalans leda till att de svenska medlemmarna får mer makt än vad de är tänkta att ha. 

Herlitz (2010) menar att det sker fler missförstånd vid information än vid kommunikation, där 

respondenten kan avbryta, ställa frågor och begära förklaringar. Stora delar av den 

kommunikation som sker mellan teamets medlemmar av olika kulturell bakgrund på Tieto idag 

liknar mer information än kommunikation, vilket då kan vara en källa till fler missförstånd än 

nödvändigt. En av respondenterna i teamet nämner exempelvis att han tvekar att ställa följdfrågor 

när det inte kan göras på ett naturligt sätt. Det går att argumentera för att de kulturella 

skillnaderna försvårar att uppnå kommunikation i stället för information, då tjeckerna hellre 

kommunicerar via mejl och chat än telefon då de får tid att läsa meddelanden i lugn och ro och 

kan slå upp ord de inte förstår. Det är något som, tillsammans med bristande språkkunskaper, kan 

bero på den tjeckiska kulturens höga nivå av osäkerhetsundvikande.  

 

Det är inte bara det talade språket som kan leda till missförstånd inom teamet. En av 

medarbetarna från varje land uttrycker specifikt att avsaknaden av känslouttryck som kroppsspråk 

och ansiktsrörelser i kommunikationen som en källa till missförstånd. Herlitz (2010) menar att 

människor vid kommunikation sänder ut oavsiktliga och omedvetna meddelanden, något som 

oftare leder till missförstånd om teamets medlemmar har olika kulturell bakgrund. En del av den 

omedvetna kommunikationen är kroppsspråk, vilket inte kan leda till missförstånd i ett virtuellt 

team då kommunikationen sker elektroniskt. Däremot verkar avsaknaden av uttryck vara ett 

större problem än missförstånd av befintliga uttryck, vilket styrks av Herlitz (2010) som menar 

att icke-verbal kommunikation som mimik är av stor betydelse. Ett bra exempel på det är de 

respondenter som i stor utsträckning använder sig av smileys i kommunikation via text för att 

beskriva en sinnesstämning, något som upplevdes leda till att kommunikationen fungerar bättre. 

På Tieto finns dock inga konkreta, officiella instruktioner kring hur kommunikationen i virtuella 

team bör ske och många av respondenterna har inget minne av att de ens genomgått den 

grundläggande utbildningen kring kulturer. I stället har de själva kommit fram till hur de kan göra 

kommunikationen bättre. Om uttryckens betydelse för virtuell kommunikation ytterligare skulle 
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uppmärksammas, möjligtvis med en rekommendation om att använda verktyg som smileys, 

skulle det kunna bli mer accepterat och vissa missförstånd eventuellt kunna undvikas.  

 

7.	  Slutsatser	  
Syftet med denna uppsats var att identifiera hur ett globalt virtuellt team påverkas av att dess 

medlemmar hör till olika nationella kulturer. Därtill ville vi utifrån ett perspektiv av nationell 

kultur förklara varför eventuella problem uppstår och ge insikt i hur dessa på ett bättre sätt kan 

hanteras. Kulturell påverkan i globala virtuella team påminner i många fall om den i 

multikulturella team. I multikulturella team befinner sig dock medlemmarna i samma kulturella 

kontext, något som inte är fallet med globala virtuella team. Vid avsaknad av den kulturella 

kontexten och det personliga mötet är det svårt att skapa förtroende på emotionell väg. Det 

skapas snarare på rationell väg, så kallat kognitivt förtroende, varför det är av stor vikt att 

medlemmarna i teamet har rätt kompetens. Således bör företaget se till att anställa medarbetare 

med rätt kompetens och kvalifikationer för arbetet, samt försöka behålla dessa inom företaget så 

att förtroende byggt på erfarenhet inte går förlorat.  

 

Det faktum att ett globalt virtuellt team saknar en gemensam kulturell kontext och samtidigt 

inkluderar medlemmar från olika kulturer gör ledarfrågan komplicerad. Klart är att skillnader i 

nationell kultur påverkar ledningen av teamet men svårigheter uppstår i frågan om hur de ska 

hanteras, speciellt då skillnaden i maktdistans är stor. Som situationen ser ut i det undersökta 

teamet är ledarstilen mer anpassad till den svenska kulturen och tjeckernas behov av exempelvis 

auktoritet förbises. Vi kan dock inte avgöra om en dynamisk ledarstil passar alla medlemmar bör 

användas, som rekommenderas i multikulturella team, eller om olika ledarstilar kan tillämpas då 

de kulturella grupperna är åtskilda. Det är emellertid tydligt att kunskap om kulturella preferenser 

är avgörande för att ledare i globala virtuella team ska undgå en maktparadox, där en del av 

gruppen tilltalas av ledarstilen medan situationen är motsatta för andra.   

 

För att skapa goda relationer mellan medlemmarna i det undersökta teamet och förbättra dess 

prestation behövs förståelse för varandras kulturella bakgrund. Detta försvåras av bristen på 

personliga möten, vilket är något som skulle kunna motivera fler möten mellan medlemmarna. 
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Även samarbetet påverkas av skillnaderna i nationell kultur genom att medlemmarna bygger upp 

förväntningar på varandra kopplade till de egna kulturella preferenserna. Återigen kräver det att 

medlemmarna av ett globalt virtuellt team tar hänsyn till de kulturella skillnaderna och utvecklar 

en bra kommunikation, anpassad till de kommunikationsmedel som finns tillgängliga.  

 

Feltolkningar i kommunikationen på grund av kulturella skillnader tycks vara större i grupper i 

vilka medlemmarna träffas, där kroppsspråket är en faktor. I globala virtuella team är i stället 

avsaknaden av sådana uttryck ett problem och kan i viss mån kompenseras genom användning av 

andra verktyg, exempelvis smileys. Ett annat sätt kan vara att använda mer muntlig 

kommunikation där nyanser i rösten kan urskiljas, vilket emellertid kräver att kunskaperna i 

engelska hos medarbetarna utvecklas. Det faktum att människor med olika kultur uppfattar 

meddelanden olika och att kommunikationen mellan svenskar och tjecker i det här fallet ofta 

liknar informationsöverföring gör att missförstånd lätt uppstår. Ett sätt att åtgärda problemet kan 

vara att belysa vikten av att ställa följdfrågor och be mottagaren att återupprepa meddelandet för 

att visa att denne förstått.  

 

Kombinationen av skillnader i nationell kultur och det faktum att samarbetet är virtuellt skapar 

unika utmaningar. Det är tydligt att vissa kulturella skillnader påverkar olika aspekter av det 

globala virtuella teamet mer än andra. För att tydligare exemplifiera skillnaderna går det utifrån 

ett perspektiv av Hofstedes kulturdimensioner att se hur maktdistans i stor grad påverkar 

ledningen av teamet, medan samarbete, relationer och kommunikation i större utsträckning 

påverkas av osäkerhetsundvikande samt skillnader i maskulinitet och femininitet. Däremot har vi 

i denna studie inte funnit belägg för att skillnad i tillfredsställelse och återhållsamhet har någon 

större betydelse för arbetet.  

 

7.1	  Tillämpning	  och	  begränsningar	  

Den här uppsatsen fokuserar på de svårigheter ett företag inom informationsteknik kan uppleva 

där det virtuella teamet nästan uteslutande kommunicerar via text och telefon och då 

medlemmarna är begränsade till endast två nationaliteter, i det här fallet Sverige och Tjeckien.  

 

Uppsatsens författare är svenskar som intervjuat tjecker och svenskar, varför tjeckernas svar kan 
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ha blivit annorlunda och mindre öppna. Eftersom studien behandlar kulturella skillnader, kan en 

relevant fundering även vara om en högre nivå av maktdistans begränsar viljan att kritisera 

ledningen. Svenskarna skulle i så fall vara med frispråkiga än tjeckernas. Resultatet kan vara mer 

tillämpbart på svenska företag då studien får ett svenskt perspektiv. Då de kulturella skillnaderna 

exemplifierats av Hofstedes kulturdimensioner är det viktigt understryka att dessa är 

generaliseringar av länders invånare, vilket gör att de tillskrivna egenskaperna inte kan tas för 

givet. Däremot är studien en tydlig indikation på att skillnader i nationell kultur påverkar globala 

virtuella team på andra sätt än exempelvis multikulturella team, vilket är något som företag bör ta 

hänsyn till och som samtidigt är en grund för vidare forskning inom området.  

 

7.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Det har väckts ett antal frågor under arbetet med denna uppsats. Då det undersökta teamet varit 

begränsat till kommunikation via textmeddelanden kan det vara intressant att undersöka om ett 

virtuellt team blir mer effektivt om videokonferenser används som kommunikationsmedel. Vad 

gäller vilken ledarstil som är att föredra ställs två tillvägagångssätt mot varandra; en dynamisk 

ledarstil som är framtagen som en kompromiss för att passa alla, likt den som Lee (2012) 

rekommenderar för multikulturella team, samt en anpassad ledarstil efter vem i teamet som leds, 

då medlemmar med olika kulturella preferenser även sitter på olika platser. Intressant att utreda 

skulle då vara vilken metod som är att föredra i globala virtuella team.  
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Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuguide	  
Inledande intervju med John Sandberg (chef över enhet) 

• Bakgrund - berätta 

• Hur länge har teamet funnits?  

• Varför används ett virtuellt team?  

• Hur många medlemmar i Sverige/Tjeckien?  

• Arbetsbeskrivning för gruppen - rekommendationer för arbetet, t.ex. kommunikationssätt 

• Hierarki (gärna organisationskarta för teamet) - Vem är högste chef och hur många chefer 

finns? Var är de placerade? Vem säger till om vad? (Koncentrera på virtuella teamet) 

• Vanliga synpunkter/utmaningar 

• Positiva upplevelser 

• Finns det en strategi inom Tieto för att hantera kulturella skillnader? Hur fungerar den? 

• Tidslinje – hur har teamet utvecklats 

 
Till uppföljningsintervju  

• Resor - hur ser det ut? 

• Hierarkin - line manager, vem är chef? 

 

Intervju med medlemmar av det virtuella teamet 
 

Bakgrund 
• Vi kommer i den här intervjun att prata om ditt arbete i “networkertjänsten”  

• Position och arbetsuppgifter 

• Tid på Tieto, tid på enhet och tid i team 

 
  

Samarbete och relationer 
• Vad upplever du som lättare/svårare med att arbeta i ett virtuellt team? Varför? 

• Kan du ge exempel på saker du upplever som lättare/svårare i samarbetet med dina 

svenska/tjeckiska kolleger? Vad kan bli bättre? 

• Har du arbetet med människor från andra kulturer tidigare? I så fall, är det någon skillnad 

mot att arbeta i ett virtuellt team? 
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• Hur skiljer sig din relation med dina kolleger i Sverige/Tjeckien mot den med dina 

kolleger i Tjeckien/Sverige? Hur påverkar det arbetet? 

• Upplever du att alla inom teamet arbetar mot samma mål? Skiljer sig synen på vad som är 

viktigt i arbetet mellan Tjeckien och Sverige? 

• Hur fungerar samarbetet med dina utländska kolleger idag om du jämför med när du 

började i teamet? Vad tror du det beror på? 

 
 Kommunikation 

• Vilket är det främsta kommunikationsmedlet och används olika kommunikationsmedel 

vid olika tillfällen? Har du någon gång svårt att förmedla budskap/förstå dina kolleger?  

• Upplever du att du förändrar ditt beteende när du kommunicerar med dina 

svenska/tjeckiska kolleger mot när du kommunicerar med dina tjeckiska/svenska 

kolleger? Utveckla 

• Hur fungerar kommunikationen inom teamet idag om du jämför med när du började i 

teamet? Vad tror du det beror på? 

• Veckomöten 

  
 
Förtroende 

• Upplever du att det är någon skillnad i förtroende till dina kolleger i Tjeckien kontra 

Sverige? Utveckla  

• Hur skiljer sig ditt förtroende idag från när du började i teamet? 

 
 
Ledning 

• Hur tycker du att ett virtuellt team ska ledas? 

• Hur tycker du att konflikter inom teamet bör hanteras? 

 
 

Generell uppföljning 
• Upplever du att det finns skillnader i kultur inom teamet och hur märks det? Vad görs för 

att hantera dessa? 


