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Sammanfattning 
En virtuell organisation (VO) är resultatet av den snabba och målmedvetna 
utvecklingen, där exempelvis två företag kan agera som separata enheter, men arbeta 
tillsammans som ett företag och på så sätt bli ett virtuellt lag. Lagsamarbetet består av 
en grupp människor med spetskompetens. Detta arbetssätt har lett till att flera företag 
inom en VO kan ha tillgång till samma information, oavsett var arbetsplatsen är 
geografiskt lokaliserad.  

Undersökningen i rapporten genomfördes i intervjuform. Sex företag medverkade. 
Arbetet syftade till att klargöra vilka faktorer som företagen ansåg vara viktiga, då 
virtuella lag skapas inom en VO. Ett annat syfte var att klargöra betydelsen av 
förtroende (trust) under ett samarbete och vilka för och nackdelar företagen ansåg sig 
uppleva med en VO.  

Resultatet av undersökningen har visat att flera faktorer måste beaktas, då ett virtuellt 
lag ska skapas inom en VO. Utan riktlinjer kan inte ett virtuellt lag skapas. Företagen 
anser att en lagledare behövs för att sammanlänka de riktlinjer som finns, för 
rekrytering av spetskompetens och nödvändig teknologi.  

 

Nyckelord: Virtuella organisationer, Virtuella lag, Spetskompetens, Förtroende 
(Trust) 
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1 Introduktion 
Detta arbete kommer att behandla virtuella organisationers utveckling och vilka 
fördelar som företag kan utnyttja på marknaden. Rapporten kommer även att bearbeta 
hur de skapas och genomförs i praktiken. Virtuella organisationer är tack vare 
utvecklingen inom informationstekniken på stark frammarsch. Detta mycket beroende 
på de ökade krav på förändring och förnyelse som ständigt krävs för att ett företag 
skall överleva det hårda företagsklimatet. En virtuell organisationsstruktur kan vara 
alternativet för att överleva och utveckla nya strategier för att bibehålla eller förbättra 
konkurrensförmågan gentemot andra företag (Lipnack och Stamps, 1997).  

 

Under de senaste tjugo åren har utvecklingen inom datorvärlden gått otroligt snabbt. 
Ur existerande tekniker har nya tekniker fötts fram. En ny, kraftfull hemdator blir 
snabbt gammal och förlorar sitt värde under loppet av endast ett par månader. Den 
snabba utvecklingen har lett till att en helt ny organisationsform växt fram, det vill 
säga den virtuella organisationen. Den nya företagsformen kan växa fram utan 
traditionella företagsgränser. Organisationen består av flera olika företag som 
utnyttjar sin kärnkompetens för att vinna marknadsfördelar gentemot sina 
konkurrenter (Saabeel, Verduijn, Hagdom och Kumar, 2002). Shao, Liao och Wang 
(1998) beskriver den virtuella organisationen som uppbyggd kring ett gemensamt 
mål/syfte. Detta gemensamma mål/syfte är den huvudsakliga drivkraften bakom 
skapandet av organisationen. När målet/syftet är uppnått upphör organisationens 
existens. 

 

En virtuell organisation gör att exempelvis två företag kan agera som separata 
enheter, men arbeta tillsammans som ett företag och på så sätt bli ett virtuellt lag. Där 
kan flera parter ha tillgång till samma information, trots att de har arbetsplatser som är 
geografiskt utspridda över världen. Shao et al. (1998) anser dessutom att en ny typ av 
kommunikation kan uppstå där nya tekniska lösningar kan användas. Systemet kan 
där styras och övervakas på distans. En virtuell lösning där resurser och tjänster delas 
av olika organisationer kräver ett samarbete, där alla parter kan lita på varandra och 
inte minst på den teknik som används. Ulrich (1999) belyser att en virtuell 
organisation kan från ett visst perspektiv ses som ett nätverk mellan företag, där 
företag samarbetar men ändå som helt separata enheter. Resurserna mixas för att få 
fram det bästa ur varje företag. 

 

Kommunikation och informationsteknologier möjliggör en förändring av vårt 
traditionella sätt att arbeta (Putnam, 2001). Dessa teknologier är vad Su, Chen och 
Lee (2001) nämner som informations- och kommunikationsteknik (ICT).  

Vi kan arbeta från olika fysiska platser samtidigt som vi håller elektronisk kontakt 
med chefer, arbetskamrater och klienter. Putnam (2001) betonar vikten av att ta 
hänsyn till de nya omständigheter som uppkommer med det nya arbetssättet, där 
Franklin Becker, chef för International Workplace Studies Program på Cornell 
University nämner en avgörande faktor för dagens nya sätt att arbeta:  

”The one, single, indisputable fact of the workplace that we can see today and that 
will transform the office of tomorrow is mobility” (Putnam, 2001, s. 54). 
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Enligt Putnam (2001) innebär Beckers definition av mobility, det vill säga rörlighet, 
att personer utför sitt arbete från olika fysiska platser. Istället för som förr då personer 
gick till jobbet, kan nu åtminstone en del av jobbet komma till den anställde.  

Konceptet virtuell organisation innebär att vi kan utbyta information elektroniskt, 
arbeta på distans och kommunicera med människor som vi aldrig sett i verkligheten 
(Putnam, 2001). 

 

Resultatet från undersökningen visade att flera företag ansåg att en lagledare, var av 
stor betydelse under ett samarbete. Förtroende (trust) ansåg alla företag vara nyckeln 
för ett lyckat samarbete. Resultatet visade även att ett virtuellt lagsamarbete kan leda 
till ett mer långsiktigt samarbete. Mail och telefon var de vanligaste teknikerna för 
kommunikation under ett samarbete. Avancerade teknologier användes sparsamt. 
Undersökningen visade att det finns en mängd faktorer för företagen att beakta, då ett 
virtuellt lag ska skapas inom en VO.    

 

Arbetet kommer i de inledande bakgrundskapitlen beskriva översiktligt vad en virtuell 
organisation är för något, ge en bild över hur den kan se ut, visa hur tekniken kan 
utnyttjas och visa hur tidigare forskning om virtuella organisationer kan användas i 
praktiken. Detta tillsammans med dess för- och nackdelar kommer att ge läsaren en 
större förståelse av begreppet virtuella organisationer, se kapitel 2, 3 och 4. Efter 
bakgrunden följer uppsatsens problemområde med problemprecisering, se kapitel 5. 
Detta kapitel kommer att gå djupare in på hur företag kan agera mer flexibelt genom 
att arbeta på geografiska avstånd och hur detta samarbete kan vara ett problem inom 
en virtuell organisation. En avsikt med rapporten, är att ta reda på om en virtuell 
organisation verkligen hjälper eller har motsatt effekt i ett längre perspektiv. Är en 
VO framtiden för dagens företag och finns det systemutvecklingsorganisationer som 
kan ge oss svar på hur ett sådant ”lagarbete” kan gå till? I metod och 
genomförandedelen presenteras tillvägagångssättet för hur undersökningen kommer 
att utformas. I genomförandet presenteras även de deltagande företagen i 
undersökningen, se kapitel 6 och 7. Därefter kommer ett kapitel med 
materialpresentation och analys samt ett kapitel där resultatet av undersökningen kort 
sammanfattas, se kapitel 8 och 9. Rapporten avslutas med en slutsats som besvarar 
problemställningen samt en diskussion om arbetsprocessen och förslag till fortsatt 
arbete, se kapitel 10 och 11.  
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2 Karaktäristik på virtuella organisationer 
Detta kapitel kommer att beskriva olika definitioner på vad som menas med en 
virtuell organisation. Virtuella lag är ett annat begrepp som kommer att definieras. 
Kapitlet avslutas med en modell som med hjälp av fyra egenskaper beskriver en 
virtuell organisation.   

 

2.1 Definitioner 
För att veta vad en virtuell organisation är, analyseras först orden var för sig. Detta 
kommer att beskrivas i detta avsnitt tillsammans med definitionen virtuell 
organisation. Termen virtuella lag kommer även att definieras, se avsnitt 2.1.4 . 

 

2.1.1 Virtuell 

Uttrycket virtuell organisation, även förkortad till VO, kan härröras tillbaka till 
datorteknologins ungdom, då virtuellt minne beskrevs som att en dator betedde sig 
som om den hade mer minne än den egentligen besatt (Shao, et al., 1998). 
Nationalencyklopedin (1996) definierar begreppet virtuell lika med skenbar och 
termen användas främst inom fysiken och i datasammanhang.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att virtuell innebär något som inte går att ta på. Det 
finns samtidigt som det inte finns. Det är ett abstrakt fenomen. 

 

2.1.2 Organisation 

För begreppet organisation kan flera förklaringar ges. Nationalencyklopedin (1994) 
ger tre stycken förklaringar på begreppet organisation: 

1. Organisation är en sammanslutning på t.ex. arbetsmarknaden. 
Sammanslutningen är ofta riksomfattande eller internationell. 

2. En term inom organisationsteorin kan ha två betydelser. Den första är en 
konkret betydelse som syftar till samverkan mellan individer och grupper med 
gemensamma intressen. Den andra termen är mer allmän och avser ett företags 
eller en förvaltnings upplägg av verksamheten. För att underlätta 
beslutsfattande, ordergivning och kontroll har de flesta organisationer en 
hierarkisk utformning med klara skiljelinjer mellan de olika nivåerna i 
strukturen. 

3. Termen används även inom medicinen. Organisation avser den process där 
sjuk eller död vävnad ersätts av bindväv. Även blodproppar kan organiseras 
genom att bilda mindre kanaler för blodets passage. Den tredje termen avser 
mer att beskriva den medicinska processen och skiljer sig från de andra 
definitionerna.  

De betydelser av organisation som är av intresse i undersökningen, är hur en 
organisation kan ses som en sammanslutning och att sammanslutningen ofta är 
riksomfattande. Detta beskrivs i punkt 1 och 2. En organisation syftar även till att 
beskriva samverkan mellan två grupper/individer med gemensamma intressen. 
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Dessutom kan organisationsbegreppet ge oss en struktur med klara riktlinjer mellan 
de olika nivåerna i strukturen.  

 

2.1.3 Virtuell organisation 

En virtuell organisation kan tolkas och definieras på många olika sätt, beroende på hur 
människan/företaget ser på det. Shao, et al. (1998) nämner tre olika typer av virtuella 
organisationer.  

� En VO är en organisation som skapas beroende på det gemensamma mål och 
spetskompetens, som olika företag tillsammans kombinerar för att nå sina mål. 
I denna typ av organisation, är en samling av företag organiserade, att verka 
som ett enda företag. Dessa virtuella företag (Virtual Corporation), använder 
sedan informationsteknologin (IT) för att koppla samman temporära nätverk 
bestående av företag, leverantörer, kunder och till och med rivalerna till en 
virtuell organisation.  

� Den andra tolkningen av en VO, kan beskrivas som något abstrakt, det vill 
säga något som endast existerar i hjärnan hos dem som skapat den. Det är en 
konceptuell organisation som är abstrakt, osynlig och endast kan upplevas 
subjektivt. Detta innebär att virtuella organisationer är raka motsatsen till 
traditionella fysiska organisationer.  

� Den tredje typen av virtuell organisation är uppbyggda av virtuella länkar 
genom användandet av informationsteknologin (IT). Målet är att kunna 
utnyttja den tidigare byggda strukturen. Ett företag inom en organisation kan 
på detta sätt fungera virtuellt, det vill säga som en virtuell organisation.   

 

Ulrich (1999) anser att den mest accepterade definitionen inom den akademiska 
världen av termen virtuella företag (Virtual Corporation) definierades under början av 
1990-talet som:  

”A virtual corporation  is a temporary network of independent companies- suppliers, 
customers, and even rivals – linked by information technology to share skills, costs, 
and access to one another’s  markets” (Ulrich, 1999, s. 210). 

Ett virtuellt företag är ett temporärt nätverk av självständiga företag, leverantörer, 
kunder och även rivaler. Informationsteknologin används för att länka samman 
gemensamma färdigheter (spetskompetens), kostnader och gemensamma marknader. 

Ulrich (1999) beskriver termen virtuella organisationer som ett populärt begrepp för 
att beskriva den nya organisationsformen. Han påpekar även svårigheterna för många 
människor att se de olika skillnaderna med en virtuell organisation. Från ett 
perspektiv ses den virtuella organisationen som ett nätverk av företag inom den inter-
organiserade organisationen. Han använder begreppet virtuell webb (Virtual Web) för 
att beskriva de enskilda företagen som tagit steget från att agera som enskilda företag 
till att samarbeta tillsammans som ett enda lag.  Han kallar företagen som samarbetar 
för virtuella företag (virtual corporation). Samarbetet mellan företagen existerar 
endast under en viss tidsperiod eller under ett tidsbestämt projektarbete.  
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En VO är en organisation som kan göra olika ändringar av strukturen i t.ex. inom 
dimensionerna tid eller rymd för att uppnå en ny enhet. Shao, et al. (1998) menar att 
detta exempelvis kan gälla de företag som är lagligt åtskilda, men som fungerar 
tillsammans som de vore ett enda företag för att kunna ha ett virtuellt samarbete. På 
ett liknande sätt skapas ett virtuellt kontor av anställda. Dessa människor är fysiskt 
åtskilda, men arbetar tillsammans som om de befann sig på samma plats.  

 

En sammanfattning av definitionerna ger oss på ett ungefär lika bilder av vad en 
virtuell organisation är för något med några undantag. Shao, et al. (1998) nämner tre 
olika definitioner för begreppet VO. Den första nämner ett virtuellt samarbete som 
med hjälp av informationsteknologin, används för att koppla samman temporära 
nätverk bestående av t.ex. företag. Den tredje beskriver en virtuell organisation som 
virtuella länkar uppbygga på det redan existerande IT-strukturen. Ulrich (1999) 
definition av en VO, innebär att enskilda företag tillsammans samarbetar som ett 
temporärt företag och existerar endast under en viss tidsperiod. Den sista definitionen 
är i mitt tycke den bästa beskrivningen. Den beskriver en VO på ett enkelt och 
konkret sätt, och är en definition som är lättförståelig. Detta tankesätt utgör grunden 
för det fortsatta arbete som kommer att bedrivas i rapporten.  

 

2.1.4 Virtuella lag 

Ett viktigt begrepp som figurerar i rapporten är virtuella lag (virtual teams). Nedan 
presenteras två olika synsätt på hur ett virtuellt lag används i en virtuell organisation. 

� The Construction Industry Institute (CII) definierar termen virtuellt lag (virtual 
teams) som en grupp av människor med specialkompetens. Deras kunskap kan 
användas i olika miljöer och processer. Kommunikation mellan deltagarna 
sker elektroniskt, utan någon geografisk begränsning. Virtuella lag arbetar inte 
på ett traditionellt sätt, där enskilda deltagare eller grupper inom ett projekt 
arbetar helt på egen hand (Hydrocarbon Processing, 2001).  

� Virtuella lag är en grupp deltagare som arbetar nära varandra. Deltagarna 
kan befinna sig på olika geografiska platser över hela världen. Ett virtuellt lag 
kan bestå av deltagare som arbetar tillsammans på obestämd tid eller av 
deltagare som grupperas samman när de behövs under en viss bestämd tid 
(Henry och Hartzler, 1998). 

En sammanfattning av ovanstående visar att virtuella lag är en grupp av människor 
med spetskompetens som kan befinna sig på olika geografiska platser. Samarbetet 
sker under en bestämd period och kommunikation sker elektroniskt. Virtuella lag 
arbetar inte på ett traditionellt sätt, utan samarbetar under hela projekttiden. Detta 
virtuella samarbete kommer redas ut mer ingående längre fram i rapporten, se avsnitt 
3.2 och 3.3.   

 

2.2 Egenskaper 
Shao, et al. (1998) beskriver VO som modell bestående av fyra stycken huvudsakliga 
egenskaper. Egenskaperna är Connectivity (koppling), Purpose (syfte), Technology 
(teknik) och Boundary (gräns). Egenskaperna presenteras mer ingående i  2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3 och 2.2.4 
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2.2.1 Koppling (Connectivity)  

Koppling innebär att någon barriär har brutits, en strukturell förändring har uppnåtts 
och en ny enhet har skapats. Barriärer kan vara avstånd eller laglig separation. Detta 
innebär att skilda enheter arbetar som om de vore en enda enhet. Ju svårare det är att 
bryta en barriär, desto svårare är det att skapa en VO. Koppling kan betraktas från två 
håll. Selektivitet besvarar hur viktig kopplingen är för framgång. Den andra svarar på 
hur svårt det är att uppnå kopplingen. Selektivitet möjliggör och försvårar skapandet 
av VO (Shao, et al., 1998). Nätverksteknik kopplar samman människor, kunskap och 
information. Tekniken möjliggör för personer att komma åt och dela på utspridd 
kunskap och information. Antalet deltagare och kopplingen mellan dem är flexibel 
(Van Hout och Bekkers, 2000).  

 

2.2.2 Syfte (Purpose)   

Detta är anledningen till skapandet av VO. Syftet är kraften som håller ihop 
komponenterna i en VO och är drivkraften för dess upprättande. Det besvarar frågan 
om vilka fördelar som kan uppnås. En fördel kan t.ex. vara snabbare utvecklingstid i 
ett systemutvecklingsprojekt (Shao, et al., 1998).  

 

2.2.3 Teknik (Technology) 

Teknik är en avgörande faktor för att möjliggöra den virtuella organisationen. Inom 
IT finns tre tekniker som kan bryta barriärer. Dessa är telekommunikation, databaser 
och multimedia. Shao, et al. (1998) förutspår att multimedia kommer spela en stor roll 
vid skapandet av framtidens VO. 

 

2.2.4 Gräns (Boundary)  

Gräns är separationen mellan de som är en del av VO och de som inte är det. Gränsen 
är inte fysisk, men väl så viktig. Gränser kan skapas med hjälp av id, lösenord, 
protokoll med mera. Utvecklingen har inom data och med hjälp av 
telekommunikationstekniker inneburit att gränserna både blivit starkare och 
osynligare. En mer osynligare gräns ger en fördelaktigare VO (Shao, et al., 1998). 

 

Det måste vara enkelt att bryta ner en barriär för att skapa en VO, med egenskaperna 
menar Shao, et al., (1998). Syftet är drivkraften vid skapandet av en virtuell 
organisation, och de redan användbara teknikerna ger oss stora möjligheter att koppla 
samman företagen till ett enda företag.  Det är dock viktigt att beakta den osynliga 
gräns som enligt författarna, ger oss en fördelaktigare virtuell organisation. 
Tillsammans ger egenskaperna en kombination av stabilitet vid skapandet av en VO. 
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3 Struktur för virtuella organisationer 
Detta kapitel tittar på vilka riktlinjer en virtuell organisation följer samt vilka trender 
och mönster som måste beaktas. De krav som ställs på dagens organisation kommer 
att presenteras i detta avsnitt. I detta kapitel belyses även vikten av att utnyttja 
tekniken på bästa möjliga sätt.   

 

Den största skillnaden mellan traditionell organisation och en virtuell organisation är 
den temporära strukturen. Det vill säga den virtuella strukturen finns bara tillfälligt 
under en viss tidsperiod. Ett virtuellt samarbete når stabilitet med tiden och ger hela 
tiden nya och utmanande organisationer (Larsen och McInerney, 2002). Ett virtuellt 
samarbete kräver dessutom snabba förändringar och ställer krav på stora kunskaper 
och färdigheter hos de inblandade parterna. Virtuella organisationer kan ta tillvara på 
kunskap på ett bättre sätt än vad en traditionell organisation kan göra, när det gäller att 
se framåt, koordination och kontroll. Nackdelen är att det är svårt att bygga upp en bra 
företagsrelation på längre sikt. En virtuell organisation är endast kortlivad och 
förtroende (trust) krävs för att få en längre företagsrelation (Larsen och McInerney, 
2002). 

 

Enligt Rouse (1999) kommer data och kommunikation vara två av de största 
orsakerna för nyskapande inom organisationer. Detta kan uppnås genom att använda 
en mer löst strukturerad organisation (loosely-structured organization). Rouse (1999) 
menar att denna typ av organisation ger möjligheter till en ökad kontakt med 
information och människor. Detta resulterar till att den traditionella strukturen inte 
kan användas för planering och organisationskontroll.  

För att hänga med den nya utvecklingen inom organisationsvärlden, kommer det 
krävas stora kunskaper och färdigheter vid användandet av en VO. En bra planering 
och en stor kontroll kommer tillsammans med förtroende (trust), vara en avgörande 
faktor för den virtuella organisationens framtid. 

 

3.1  En VO’s struktur 
En VO struktur kan se ut på olika sätt. Nedan beskrivs två olika perspektiv över hur 
detta kan se ut och vilka drivande krafter som ligger bakom utvecklandet av den 
virtuella organisationen. Figur 1 ger en helhetsbild över de faktorer som påverkar 
utvecklingen av VO idag. Det andra stycket ger en annan bild över hur en VO, kan 
struktureras och vilka drivande krafter som ligger bakom. 

 

Det virtuella organisationskonceptet är uppbyggd på olika faktorer. Från ett 
perspektiv är VO funktionsmässigt en skapelse inom organisation. Generellt byggs 
organisationen där det finns tillgänglig information, vilket gör det möjligt att separera 
på plats och tid samt för att kunna distribuera ut den uppdelade processen. En VO kan 
också byggas utifrån ett nätverk av företag. Detta perspektiv ger oss en organisation 
där företag samarbetar tillsammans inom olika intervaller, det vill säga ett flexibelt 
nätverk av enskilda oberoende företag. Varje företag bidrar här endast med sina 
främsta resurser (Ulrich, 1999). De två drivkrafterna bakom den virtuella 
organisationen är enligt Ulrich (1999) marknaden och informationsteknologin, som 
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tillsammans med stor flexibilitet driver den virtuella utvecklingen framåt. Marknaden 
och informationsteknologin är två stora externa faktorer som förändrar inom 
företaget. Faktorerna har lett till att företag är mer kundorienterade och mer 
mottagliga för förändring. Dessutom måste företagen vara förändringsbara, för att 
hänga med marknadens krav. Företags möjlighet att vara flexibla, har gett dem större 
fördelar mot övriga företag. Spetskompetens och en optimaldesign bidrar till VO’s 
utveckling, (se figur 1 nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figur 1. Drivande faktorer (efter Ulrich, 1999, s.209) 

 

Traditionella företag byggdes enligt Rouse (1999) på organisationsfaktorer, 
arbetskraft och av själva utförandet. Strukturen blev lyckad beroende på hur bra varje 
individ presterade inom organisationen. Endast om denna mall följdes helt och hållet, 
var succén ett faktum. Dagens organisation har utvecklats precis tvärtom. Idag byggs 
en struktur på individernas prestation. De drivande faktorerna inom en löst 
strukturerad organisation (loosely-structured organization) är snabbhet, flexibilitet och 
urskiljningsförmåga. Snabbhet krävs för att ta fram en plan för exempelvis en 
produkt. Enligt Rouse (1999) verkställs sedan planen för att göra en produkt 
tillgänglig inom ett par veckor. För att detta skall vara genomförbart krävs flexibilitet. 
Flexibilitet är nödvändigt för att validera en företags resurser. Till sist, behövs det 
något som kan urskilja hur flexibilitet kan omvandlas till snabbhet. En 
urskiljningsförmåga har inom exempelvis en distribuerad organisation en friare roll. 
Reglerna behöver inte följas lika strikt och vissa spakar kan dras då systemet stannar 

Virtuell 
Organisation 

Flexibilitet 

Marknaden Informations
teknologi 

Krav och 
Kundorienterat 



 3 Struktur för virtuella organisationer 

 9 

för att få igång processen igen. Rouse (1999) påpekar att huvudsyftet med en löst 
strukturerad organisation är att skapa en värdefull och lönsam verksamhet, inte för att 
minska på kostnaderna. 

 

En sammanfattning på hur dessa VO strukturer skall konstrueras, beror mycket på hur 
dagens företag kan marknadsanpassa sig och ta tillvara på teknikens möjligheter. Ett 
företag som kan agera mer flexibelt genom att utnyttja sina spetskompetenser och 
resurser på ett korrekt sätt, kommer att lyckas i en virtuell organisation menar Ulrich 
(1999). Rouse (1999) anser att en organisation som byggs på snabbhet, flexibilitet och 
en urskiljningsförmåga, kommer att utnyttja sina resurser på bästa sätt inom en VO.  

 

3.2  Organisationstyper 
Detta avsnitt kommer att ta upp olika sätt att arbeta inom en VO. Nedan presenteras 
ett sätt för att överbrygga de hinder som kan uppstå. Avsnittet kommer även att ta upp 
tre exempel på hur detta kan gå till.  

 

Duarte och Snyder (1999) anser att organisationer som vill lyckas i nästa århundrade, 
måste finna nya sätt att arbeta sig förbi systembarriärer, processer, teknologier och 
människor. Inom en virtuell organisation används något som kallas för virtuellt lag 
(Virtual teams). Ett virtuellt lag skapas ofta som en reaktion av ett affärskrav eller då 
det experimenteras med att finna nya arbetssätt. Organisationer som inte använder 
fördelarna ett virtuellt lag ger, kommer att få kämpa i uppförsbacke. Dagens företag 
kämpar i en global miljö som ständigt förändras samt där konkurrensen alltid är 
stenhård. Duarte och Snyder (1999) nämner tre exempel på hur ett virtuellt lag kan 
bildas. Dessa presenteras i 3.2.1, 3.2.2 och 3.2.3.  

 

3.2.1 Nätverksorganisationer (Networked teams) 

Detta lag används för att uppnå ett mål eller syfte. Detta lag finns ofta i en 
högteknologisk organisation. Lagdeltagarna i en nätverksorganisation används när de 
behövs, och deltagarna själva har inte stor kännedom om vilka som ingår i laget. Detta 
lag används främst vid global kommunikation.  

 

3.2.2 Parallella organisationer (Parallel teams) 

En parallell organisation gör specialuppdrag som den vanliga organisationen inte vill 
göra eller har utrustning för att utföra. Tvärtom från en nätverksorganisation så känner 
alla till varandra i en parallell organisation. Detta är ofta en kortsiktig process för att 
förbättra en organisation. 

 

3.2.3 Handlingskraftiga organisationer (Action teams) 

En handlingskraftig organisation erbjuder omedelbar respons, oftast i kritiska 
situationer. Organisationerna används för att arbeta på distans och för att kunna 
exempelvis rapportera om olika typer av väderförhållanden. Ett annat bra exempel på 
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en virtuell handlingskraftig organisation är rymdcentret NASA’s sätt att arbeta under 
en flygning. 

 

En sammanfattning på ovanstående punkter, visar att virtuella lag kan vara lösningen 
för de företag som vill vara uppdaterade i en miljö som ständigt förändras. 
Organisationstyperna för virtuella lag tar upp viktiga punkter som samarbete över 
längre avstånd, kunna utföra specialuppdrag och hantering av kritiska situationer. 
Dessa typer kommer vara av stor vikt i det fortsatta arbetet som kommer att bedrivas i 
rapporten. 

 

3.3  Framgångsfaktorer 
Detta avsnitt försöker ta reda på vilka framgångsfaktorer som enligt litteraturen bör 
beaktas då ett virtuellt lag ska skapas inom en virtuell organisation. Duarte och 
Snyder, (1999) belyser i avsnitt 3.3.1 viktiga punkter, vilket bör beaktas, då ett 
virtuellt lag ska upprättas.  

  

3.3.1 Hur virtuella lag upprättas 

När en idé är född och redo och genomföras inom en virtuell organisation, krävs det 
någon form av vägledning för själva genomförandet. En lagledare utses för att 
genomföra projektet och det är hans ansvar att skapa det virtuella laget. För att 
underlätta upprättandet av ett virtuellt lag inom en VO, behövs riktlinjer. Nedan 
presenteras några punkter som bör beaktas:  

1. Identifiera lagets sponsorer (sponsors), intressenter (stakeholders) och 
huvudaktörer (champions). 

Med hjälp av dessa personer kan en lagledare upprätta ett starkt virtuellt lag, som kan 
bryta barriärer och gränser, som annars inte skulle ha varit möjligt. Sponsorer är 
personer som aktivt engagerar sig i företaget. Sponsorers uppgift är bland annat att 
lösa konflikter som kan uppstå. Intressenter är personer som oftast avgör om ett 
virtuellt lag blir framgångsrikt eller inte. Resultatet är av stor betydelse. En lagledare 
måste ta reda på de intressenter som kan leda det virtuella laget till framgång. 
Huvudaktörerna har stort intresse för vilka funktionsmöjligheter, regioner och 
samarbetspartner, som kan bidra till upprättandet av det virtuella laget. En 
huvudaktörs huvudroll är att hjälpa till att marknadsföra det virtuella laget till 
framgång.  

2. Upprätta en kontaktlista som inkluderar lagets syfte, uppdrag och mål. 

Det viktigaste är att upprätta en kontakt mellan deltagarna (face-to-face) eller någon 
form av elektronisk kommunikation exempelvis videokonferens. 

3. Välj ut lagdeltagarna. 

När sponsorer, intressenter och huvudaktörer är utvalda, är det dags för lagledaren att 
välja ut deltagarna för det virtuella laget. Deltagarna väljs ut beroende på vilken 
organisationstyp som används för projektet, exempelvis nätverksorganisation. Efter 
att ha identifierat vilka deltagare som passar bäst för laget, så tittar lagledaren även på 
vilken erfarenhet och rykte varje deltagare har. 
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4. Kontakta lagdeltagarna. 

Det bästa sättet för en lagledare att kontakta deltagarna är öga mot öga (face-to-face). 
Han berättar vad projektet går ut på och går försiktigt tillväga för att inte visa upp en 
felaktig bild. Information skickas om projektet till deltagarna och ett forum skapas där 
deltagarna kan få svar på sina frågor. En lagledare måste även ta reda på vilka 
teknologiska förutsättningar varje deltagare har, det vill säga tillgänglig utrustning. 

5. Upprätta en lagorienterad sammanställning som inkluderar målorientering, 
lagregler, teknologi och kommunikations planering samt laguppbyggnad. 

Lagledaren måste försäkra sig om att regler, teknik och kommunikation är utformade 
enligt den lagorienterade sammanställningen. En lagledare måste även försäkra sig 
om att alla deltagare kan klara av att utföra sina uppgifter enligt planen. 

6. Utveckla en lagprocess som inkluderar status, mekanismer, uppnådda mål och 
dokumentation. 

Detta steg visar hur viktigt det är att följa upp hur processen. Exempelvis statistik som 
visar historisk information för det virtuella laget.  

 

Ovanstående steg visar enligt Duarte och Snyder (1999) betydelsen av att ha en 
kontinuerlig uppföljning mellan alla inblandade parter under hela processen. Både när 
det gäller att skaffa bland annat intressenter som att kontakta lagdeltagarna för det 
virtuella laget. Klara och tydliga mål är av stor vikt för det virtuella lagets framgång. 
Frågan är om aktiviteterna bör beaktas då ett virtuellt lag skapas? Detta kommer att 
bearbetas längre fram i rapporten, se avsnitt 8.1.  

 

3.3.2 Generella framgångsfaktorer 

För att företag skall lyckas fullt ut med en virtuell organisation, måste vissa faktorer 
beaktas. En av de viktigaste aspekterna är förtroende (trust). En förutsättning för ett 
företag är förtroende (trust). Hur förtroende kan uppnås, beror på företagets erfarenhet 
och rykte i tidigare sammanhang. Enligt Ulrich (1999) tar det lång tid för nya företag 
på marknaden att bygga upp en trovärdig relation, som bygger på förtroende. En 
trovärdig relation kan för ett nytt företag byggas upp på snabbhet, om erfarenheten 
saknas i en VO. Ett snabbt och effektivt samarbete kan på detta sätt förbättra ryktet 
för ett nytt företag. Småföretag har i regel ett högre förtroende än större företag. I 
mindre organisationer är det i regel lättare och snabbare att skaffa sig erfarenhet. 
Detta nås genom en närmare kontakt med de övriga medlemmarna i den VO (Ulrich, 
1999). 

 

Larsen och McInerney (2002) pekar på att följande faktorer måste beaktas noga vid 
skapandet av en virtuell organisation: kritiskt tänkande, metodanalyser, etniska 
problem, bra lösningar, intressentanalyser (stakeholders analysis) och skrivna regler 
är nödvändiga kunskaper och färdigheter för att uppnå förtroende mellan de 
inblandade parterna inom VO. Problemet med förtroende i en organisation, är att vissa 
kan ha svårt att lita på någon individ som de aldrig sett eller pratat med i verkligheten. 
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Ovanstående argument har visat att förtroende är en viktig faktor att ta hänsyn till, för 
att få en lyckad virtuell organisation mellan alla inblandade parter. Ett företag måste 
kämpa och ta hänsyn till de oskrivna regler som finns för att få erfarenhet och ett 
rykte som i sin tur kan leda till ett förtroende. Slutligen kan det även sägas att ett 
småföretag, har i regel lättare att erhålla erfarenhet i ett mindre samarbete. Frågan är 
bara om förtroende är den nyckel som behövs för att få en VO framgångsrik. Detta är 
något som kommer tittas närmare på längre fram i rapporten, se avsnitt 8.2.  

 

Ulrich (1999) anser att den virtuella organisationens överlevnad beror på hur väl 
företag kan möta marknadens krav. Detta gäller främst små och medelstora företag i 
en VO. För företagen kan utvecklingen ske på två sätt:  

1. Ett småföretag kan behålla sin flexibilitet och specialisering kombinerat med 
en utökad och nödvändig tillverkningsvolym. Ett småföretag kan på detta sätt 
behålla sin självständighet. 

2. Konceptet Virtual Web kan ge småföretagen en möjlighet att använda sina 
kunskaper och resurser med andra, utan att behöva göra hela grundarbetet på 
egen hand.  

 

En modell av en VO måste hela tiden utvecklas, för att kunna uppdateras gentemot 
teknologins framfart, och för att kunna anpassa sig till marknadens behov. Ett bra 
exempel är de språkbarriär som finns mellan olika länder inom en VO. Ytterligare 
forskning krävs för detta och nedan kommer några viktiga faktorer (Shao et al., 1998): 

� Empiriska studier för att testa modellen ytterligare. 

� Vidareutveckla design och implementationskonceptet inom en VO. 

� Modellen skall vara användbar i både nya och existerande organisationer. 

 

Sammanfattningsvis visar undersökning att småföretag har valmöjligheter när det 
gäller samarbete i en VO (Ulrich, 1999). För att lösa exempelvis de språkbarriärer 
som kan uppstå, anser Shao et al., (1998) att ytterligare forskning måste göras inom 
detta område. 

 

3.3.3 Framgångsfaktorer för virtuella lag 

Hydrocarbon Processing (2001) anser att en organisation som vill införa virtuella lag 
bör beakta följande faktorer:  

� Någon form av kontakt öga mot öga (face to face) krävs för att uppnå och 
känna lagkänsla. 

� Ett projekts primära mål måste repeteras frekvent under projekttiden. 

� Lagledare ska väljas ut beroende på kompetens och anpassningsförmåga för 
det gällande projektet. 

� En projektledare för ett virtuellt lag måste hålla en nära kontakt med 
deltagarna under projektet. 

� Varje deltagare i ett virtuellt lag har klara mål och uppgifter som måste lösas. 
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� Regelbunden träning måste ske på lika villkor för alla medlemmar inom ett 
virtuellt lag. 

� Konflikter måste lösas snabbt för att undvika olösta frågor inom projektet. 

Duarte och Snyder (1999) anser att en effektiv användning av elektronisk 
kommunikation, samt en samverkande teknologi är viktiga framgångsfaktorerna för 
ett virtuellt lag. 

 

En organisation som använder sig av virtuella lag måste upprätta en nära kontakt med 
alla inblandade parter. Det är av stor vikt för ett samarbete att mål, regler och syfte 
repeteras under hela projekttiden. Rätt vald kompetens och teknologi för projektet är 
de viktigaste framgångsfaktorerna för ett virtuellt lag.  

 

3.4  Teknik  
För att bedriva kommunikation på långa avstånd, måste det finnas någon typ av 
standardteknik som kan upprättas på ett enkelt sätt anser van Hout och Bekkers, 
(2000). Detta avsnitt beskriver vilken teknik som är nödvändig vid skapandet av VO.  

 

3.4.1 ICT inom virtuella organisationer 

Eftersom en virtuell organisation ofta är spridd över stora geografiska avstånd, måste 
kommunikationen fungera på ett tillfredsställande sätt. Enligt Su, Chen och Lee 
(2001) måste den virtuella organisationen, inom ett nätverk, upprättas och styras 
baserad på mjukvara och hårdvara som stödjer informations- och kommunikations 
teknik (ICT). ICT är en mjukvaruplattform som byggs upp för organisationen. Det är 
tillgängligheten av ICT som ger oss möjligheten att bilda virtuella organisationer. 
Teknologin möjliggör bildandet av VO. Interaktionen står för samarbete mellan 
personer via teknologin, som i sin tur står för kommunikation och informationsutbyte.  

 

3.4.2 Nätverkskommunikationens egenskaper 

Enligt van Hout och Bekkers (2000) krävs det någon typ av nätverksteknik för att 
upprätta en bra organisation. Van Hout och Bekkers (2000) beskriver nedan fem olika 
typer av tekniker, som kan användas för att upprätta och ligga grund för en bra 
nätverkskommunikation. 

 

� Självorganisering (Self-organization) 

Nätverksteknik möjliggör för organisationer att organisera sig själva. Ett nätverk är 
inte centralt koordinerat. Koordination och målsättning sker genom interaktion och 
kommunikation. Trial-och-error principen har en central roll i dessa interaktioner.  
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� Digitalisering (Digitalization) 

Nätverksteknik överför information och kunskap i form av bits och bytes. Bilder, ljud 
och text lagras i digital form och överförs över stora avstånd på ett fåtal sekunder. 
Transport är inte längre något problem.   

 

� Decentralisering (Decentralization) 

I den virtuella organisationen har uppgifter, ansvar och makt överförts från den 
centrala organisationen till dess enheter. Det är nu möjligt att organisera lokal och 
funktionell intelligens utan att information och kunskap samlas på en enskild fysisk 
plats.   

 

� Uppbrytning av territorium (De-territorialization) 

Dagens nätverksteknik sätter begreppen territorium, geografi och tid i ett annat 
perspektiv. Tekniken möjliggör för organisationer och personer att strukturera och 
koordinera sina uppgifter över milsvida avstånd, kanske över hela jordklotet.   

 

� Temporära lösningar (Transitorization) 

Aktörer kan tack vare nätverkstekniken numera upprätta tillfälliga avtal. Aktörerna är 
inte längre nödvändigtvis bundna till långvariga avtal som kan leda till ineffektivitet.   

 

En kort summering av beskrivningarna ger oss med hjälp av tekniken en bild, som 
visar att vi går från en mer centraliserad till en mer decentraliserad organisation. Den 
nya organisation kan utnyttja de långa avstånden, som kan finnas mellan företagen. 
Kortsiktigare avtal kan slutas för att undvika ineffektivitet och den nya tekniken ger 
oss även möjligheter att överföra stora mängder information, som annars inte skulle 
ha varit möjligt. Teknikerna ligger till grund för skapandet av en virtuell organisation 
som inte är geografiskt begränsad. Exempelvis innebär detta att kommunikation kan 
bedrivas på stora avstånd genom bild och ljud (multimedia), utan att den fysiska 
kontakten behövs. 
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4 Tidigare forskning om hur virtuella organisationer 
används i praktiken  

Detta avsnitt kommer att ta upp olika författares erfarenheter och uppfattningar om 
virtuella organisationer. Detta tillsammans med dess för och nackdelar kommer att ge 
en större insikt av begreppet virtuella organisationer.  

 

4.1  Grad av användning 
Shao et al. (1998) använder sin modell av en VO i praktiken, för att beskriva en 
virtuell organisation. Modellen använder egenskaperna koppling, syfte, teknik och 
gräns för att beskriva själva genomförandet. Den virtuella organisationen Security 
First Network Bank i USA använder modellen för att koppla samman bank och kund 
vid elektroniska överförningar. Syftet med organisationen är att ge online service till 
kunden. Tekniskt sett används ett så kallat virtuellt valv (virtual vault), för att hålla 
reda på alla transaktioner från databasen. Säkerheten förhindrar att obehöriga inte får 
access till transaktionerna via Internet, med hjälp av gränsegenskapen. 

Ett exempel på hur en global virtuell organisation fungerar idag är Cavendish 
Management Resources (CMR). CMR är ett konsultföretag för ekonomisk 
rådgivning, och är ett bolag som grundandes i Storbritannien (Morris och McManus, 
2002). CMR använder en struktur som gör det möjligt att förse kunder med expertis, 
där upptill 150 konsulter kan utnyttjas åt en och samma kund. Varje konsult inom 
CMR är kontraktsbunden under en viss tid och kontaktas när ett arbete är aktuellt. När 
CMR får en kund, bildas ett kontaktnätverk av konsulter. Konsulterna i nätverket 
kontaktar sedan varandra för att planera uppgiften. Kontakten med CMR bibehålls 
genom att utnyttja den tillgängliga teknologin, exempelvis genom email och Internet. 
Samarbetet upphör när arbetet är fullbordat.   

 

Dessa två praktiska exempel sammanfattar och visar hur en modell, med dess 
egenskaper kan användas för att beskriva hur en virtuell organisation kan fungera i 
praktiken. CMR är ett bra exempel på en virtuell organisation, där spetskompetens 
och teknologisk kommunikation utnyttjas fullt ut. Dessa två exempel visar att ett 
samarbete upphör att existera när exempelvis kunden har utfört en tjänst, t.ex. 
elektronisk överföring med banken eller när en konsult gjort sin del av kontraktstiden. 

 

4.2  Var utvecklingen ligger idag 
En bra modell enligt Shao et al. (1998) är viktig för att karakterisera en VO. 
Författarna poängterar dock att detta inte är det enda sättet att beskriva och presentera 
en VO, men modellen ger en bra bild över hur långt VO har utvecklats idag.  

 

Hur ett samarbete och arbete bedrivs praktiskt idag har ändrats. Ett samarbete mellan 
företag sker allt mer på distans. Medlemmarna i dessa samarbeten arbetar allt mer på 
distans, och använder den tillgängliga informationen och tekniken för att skapa en 
kommunikation. Detta samarbete kallar Larsen och McInerney (2002) för en virtuell 
organisation. 
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Enligt Shao et al. (1998) kommer det i framtiden finnas allt fler virtuella 
organisationer. Marknadens ökade krav kommer att tvinga organisationerna att agera 
mer virtuellt. Detta leder i sin tur till att det kommer att vara enklare att skapa en VO. 
Den nya marknaden kommer att ge nya möjligheter för företag, när det gäller att 
marknadsföra en vara online. Den nya marknadsformen kan användas runt hela 
världen, utan att behöva en specifik förvaringsplats, kapital eller något 
försäljningstvång. Detta kommer att medföra en minskning av de långvariga 
relationerna mellan företag, till allt mer kortvariga relationer. Relationerna kommer 
dessutom att försvinna när samarbetet upphör.   

 

Dagens utveckling ger oss en bild där distansarbete blir allt vanligare. Fokus läggs på 
teknikens betydelse, för hur ett samarbete kan komma att se ut. Det kan här fastställas 
att en virtuell organisation bygger på ett kortvarigt samarbete, där relationen 
vanligtvis upphör att existera vid samarbetsperiodens slut. 

  

4.3  Fördelar och nackdelar med en virtuell organisation 
En organisation som är uppbyggd virtuellt ger företagen många fördelar. Men det 
positiva har även en baksida. I avsnitt 4.3.1 och 4.3.2  presenteras de viktigaste för 
och nackdelarna med en VO. 

 

4.3.1 Fördelar 

Företag kan uppnå mängder med fördelar genom skapandet av VO. I detta stycke 
redovisas en del av de viktigaste fördelarna som har hittats i litteraturen.  

• De anställda får en större möjlighet att arbeta mer flexibelt i en förändringsbar 
omgivning. De kan skapa någonting, när som helst, var som helst och hur som 
helst och arbetstiden kan vara flexibel (Rouse, 1999; Putnam, 2001). 

• Anställda kan erbjudas att arbeta hemifrån. På detta sätt kan arbetsgivaren 
spara pengar på kontorsyta (Putnam, 2001). 

• Företag kan anställa kompetent personal oberoende av var de befinner sig 
geografiskt (Putnam, 2001).  

• Anställda kan komma närmare kunderna (Putnam, 2001). 

• Mindre miljöförstöring, då färre personer pendlar till arbetet och anställda kan 
få bättre kvalitet på sitt arbetsliv. T.ex. kan de arbeta i en mer komfortabel 
miljö (Putnam, 2001). 

• VO är praktiska att använda därför att datorer minimerar kostnaderna av att 
kunna byta mellan alternativa godtagbara lösningar (Mowshowitz, 1997). 

• En VO gör företag mer konkurrensdugliga samt mer anpassningsbara till 
snabba förändringar (Rouse, 1999). 

• Reducerar kostnader. Exempelvis genom minskade fasta kostnader, en högre 
produktivitet, och en mer motiverad personal och nöjda kunder (Rouse, 1999). 

• Globala samarbetsmöjligheter. Ett företag kan dra nytta av andra företags 
expertis eller marknadsområden inom eller utom landet och en VO ger 



 4 Tidigare forskning om VO i praktiken 

 17 

företagen större möjligheter att välja samarbetspartner, som har de rätta 
spetskunskaperna (Strader, Lin och Shaw, 1998). 

• Ett virtuellt lag kan samla de bästa deltagarna, inte bara de mest lämpligaste. 
Deltagarstyrkan är den mest optimala och en snabbare utveckling kan sänka 
projektkostnaderna (Hydrocarbon Processing, 2001). 

Fördelarna ovan ger oss en bild där bland annat rekrytering av spetskompetens, 
konkurrensduglighet, minskning av kostnader och distansarbete är viktiga faktorer att 
beakta för en VO. 

 

4.3.2 Nackdelar: 

Att skapa en virtuell organisation innebär dessutom en hel del nackdelar. En del av 
dem redovisas här. 

• Koordination och att uppnå laganda är en svårighet med medlemmar utspridda 
geografiskt (Putnam, 2001).  

• Anställda är mer svåråtkomliga för fysiska möten och spontan 
kommunikation. Detta begränsar spontanitet och kreativt Brainstormande 
(Henry och Hartzler, 1998). 

• Det största problemet med ett elektroniskt meddelande är att är ett väldigt 
enkelt sätt att föra en konversation på. Detta medför att det är stor risk att det 
skrivs ner något som sedan ångras i efterhand. I en verbal situation mellan två 
människor, är risken inte lika stor att något opassande kommer fram på fel sätt 
E-post utesluter bland annat känsloutryck och kan därmed göra 
kommunikationen mindre meningsfull. Det finns även en stor risk för 
missförstånd med e-post (Koch, 2000; Putnam, 2001). 

• Anställda och chefer måste ha tät kontakt med varandra och den anställdes 
uppgifter samt ansvar måste vara klart definierade. Det är annars risk att 
chefer/lagledare förlorar kontrollen över de anställda, då de inte är synliga 
(Putnam, 2001). 

• Det kan vara svårare att snabbt lösa konflikter som uppstår (Putnam, 2001). 

• Att skapa förtroende (trust) är ett problem både mellan och inom ett företag 
(Strader et al., 1998). 

• De flesta olika samarbeten i en VO försvinner ofta snabbt. Förtroende (trust) 
måste finnas mellan de olika företagen från start för att samarbete skall lyckas. 
En långvarig relation är inte ett kännetecken för en virtuell organisation. 
(Duarte och Snyder, 1999). 

• Om den nödvändiga teknologin saknas, är det stor risk att det virtuella laget 
misslyckas med sin uppgift (Hydrocarbon Processing, 2001). 

Nackdelarna ovan ger oss en bild där bland annat kommunikationssvårigheter, 
missförstånd med email och förtroende (trust) är viktiga faktorer att beakta för en VO. 
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4.3.3 Sammanfattning av för och nackdelar 

Sammanfattningsvis kan en VO ge företag möjlighet att anställa kompetent personal, 
oberoende av var personalen befinner sig geografiskt. Detta innebär i sin tur att de 
anställda ges möjligheten att komma närmare kunderna. Detta leder till att det blir 
svårt att koordinera och uppnå en laganda mellan alla medlemmar. Koch (2000) och 
Putnam (2001) anser med sina argument, att ett stort problem kommer att vara bristen 
på fysiskt kommunikation. Missförstånd kan enklare redas ut vid en verbal situation 
mellan två människor än vad ett email kan göra. Det finns en större risk för chefen att 
förlora kontrollen över anställda, då de inte är synliga på arbetsplatsen. En VO är 
praktisk att använda, därför att datorer minimerar kostnaderna av att kunna byta 
mellan alternativa godtagbara lösningar. Duarte och Snyder (1999) påpekar 
teknologins betydelse för det virtuella laget framgång. 
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5 Problemområde 
Bakgrunden har tagit reda på hur en virtuell organisation ser ut och fungerar idag, se 
kapitel 2, 3 och 4. Tanken med rapporten är att redogöra och ta reda på hur företag i 
en virtuell organisation kan hantera ett samarbete i praktiken.  

 

Den organisatoriska frammarschen har sedan utvecklingen av nätverk på 1980-talet 
ökat markant och möjliggjort kommunikationslänkar mellan organisationer genom 
bland annat LAN och WAN, då främst Intranät. Internet och dagens 
nätverkskommunikation mellan datorer har på ett snabbt sätt möjliggjort för 
organisationer att fokusera mer på specifik kunskap inom ett område och mer globalt. 
Detta har lett till att många organisationer har haft möjligheten att bli mindre 
beroende av geografisk lokalisering. Många organisationer har då valt att arbeta som 
en virtuell organisation för att bli mer flexibla, samla ny kunskap och för att agera 
som en distribuerad grupp (Koch, 2000). Virtuella organisationer är en ny typ av 
företag där de traditionella företagsgränserna har suddats ut. I denna typ av företag 
delar organisationer med sig av sina resurser och kunskaper i utbyte mot andra 
organisationers resurser och kunskaper. Alltså, en virtuell organisation är uppbyggd 
av flera olika företag som utnyttjar sin kärnkompetens för att vinna marknadsfördelar 
som ett enskilt företag aldrig skulle ha klarat av på egen hand. Detta gör även att 
företag och anställda blir mer konkurrenskraftiga gentemot sina konkurrenter. De 
anställda får större möjligheter att få ny kunskap och lära sig nya saker som inte vore 
möjligt om de inte var medlemmar i en virtuell organisation. Frågan är bara om en 
virtuell organisation verkligen hjälper eller har motsatt effekt i ett längre perspektiv. 
Är en virtuell organisation framtiden för dagens företag och finns det 
systemutvecklingsorganisationer som kan ge oss svar på hur ett sådant ”lagarbete” 
kan gå till.  

 

5.1 Problemprecisering 
Rapporten syftar till att undersöka hur ett lagarbete/samarbete inom en virtuell 
organisation genomförs i praktiken. Nedan följer problempreciseringen: 
 
Vilka faktorer bör beaktas då ett virtuellt lagsamarbete skapas i praktiken inom 
en virtuell organisation? 
 
För att få svar på huvudfrågan, har följande delfrågor identifieras: 
 

� Finns det specifika riktlinjer att följa då en virtuell organisation upprättas, om 
så vilka? Eller skiljer sig samarbetet från gång till gång? 

 
� Finns förtroende (trust) mellan alla inblandade parter under ett samarbete 

inom en VO? Finns det speciella strategier/guidelines för detta? 
 

� Vilka fördelar och nackdelar bör beaktas då en virtuell organisation 
upprättas.   

 
Delfrågorna är nödvändiga att förklara för att få en helhetssyn över de faktorer som 
bör beaktas, då ett samarbete bedrivs inom en VO. Delfråga ett kommer att försöka ta 
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reda på hur företag upprättar virtuella lag i praktiken. Resultatet av den praktiska 
undersökningen kan sedan jämföras med hur ett virtuellt lag upprättas ur en mer 
akademisk synvinkel. Delfråga ett innehåller fyra delpunkter som tittar på om det 
existerar några riktlinjer som företagen använder för att bedriva en samarbetsprocess 
inom en VO. Delfrågan kommer även att titta på hur företagen hittar rätt kompetens 
och reda ut vilken roll och ansvar en lagledare har under processen. Vilka tekniska 
medel använder företagen för att kommunicera under ett lagsamarbete? Delfråga två 
tittar på om det är viktigt att skapa ett bra förtroende (trust) inom ett lagsamarbete. 
Delfråga tre kommer i en större utsträckning titta på om de för och nackdelar som 
nämnts, verkligen kan uppnås med en virtuell organisation. Kan delfrågan peka på 
viktiga aspekter som bör beaktas då ett lagsamarbete upprättas inom en VO?            
(se figur 2 nedan). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur2. Problemprecisering  

5.2 Avgränsning  
För att få ett mer specifikt svar på problempreciseringen så kommer arbetet inte att 
behandla organisationsfaktorerna i någon större utsträckning. Arbetet kommer främst 
eller endast beröra svenska företag. De företag som kontaktas kommer främst vara 
små eller medelstora företag.  

 

5.3 Förväntat resultat 
Målet med arbetet är att ta reda på vilka faktorer företagen tar hänsyn till för att skapa 
ett virtuellt lagsamarbete inom en VO. Att förhoppningsvis ge en klarare bild över de 
eventuella skillnaderna som finns mellan den mer akademiska virtuella organisationen 
och den verkliga virtuella organisationen. Förhoppningsvis kan resultatet av detta 
arbete användas som en vägledning för de företag som funderar på att upprätta eller 
gå med i en virtuell organisation. Kanske kan detta arbete även ge de redan 
existerande företagen i en VO ett bredare perspektiv och inspiration till nya idéer för 
att utveckla den virtuella organisationen ytterligare.  
 

Hur upprättas 
virtuella lag? 

 

Vilken betydelse har 
Trust faktorn? 

Virtuellt 
”Lagarbete” 

Beaktas för och 
nackdelar? 
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6 Metoder 
I detta kapitel beskrivs vilka möjliga metoder som finns för att besvara 
problemställningen. Utifrån metoderna redovisas vald metod samt en motivering till 
valet.  

 

6.1 Undersökningsmetoder  
Enligt Patel och Davidson (1994) finns det ett antal metoder för att samla in material. 
De metoder som är relevanta och som kan tänkas användas för detta arbete är intervju 
och enkät. Intervjuer och enkäter är metoder där information samlas in genom att ett 
antal frågor ställs. Båda metoderna har relativt mycket gemensamt då båda är metoder 
som bygger på frågor, men det finns även delar som skiljer sig åt. Enligt Patel och 
Davidson (1994) är en intervju vanligtvis personlig därför att intervjuaren träffar den 
person som ska intervjuas för att genomföra intervjun. Det är viktigt att påpeka att en 
intervju, även kan ske via telefonsamtal. Enkäter förknippas oftast med formulär som 
förmedlas via post, men en enkät kan även fyllas i under övervakning av den som 
sköter undersökningen. Vidare menar Patel och Davidson (1994) att det finns en 
mängd kombinationer och variationer av intervjuer och enkäter som kan användas 
beroende på vilka behov intervjuaren har. Enligt Dahmström (1996) är 
telefonintervjuer ett snabbare sätt att komma i kontakt med de utvalda respondenterna. 
En telefonintervju kan aldrig bli lika innehållsrik i jämförelse med en besöksintervju. 

 

Enligt Patel och Davidson (1994) finns det två viktiga aspekter att ta hänsyn till då 
information ska samlas in under en intervju eller enkätundersökning: det vill säga 
standardisering och strukturering. Den första är graden av standardisering, vilket 
innefattar hur frågorna utformas och ordnas. Helt standardiserade intervjuer innebär 
att exakt samma frågor ställs i exakt samma ordning till de olika respondenterna. Om 
intervjufrågorna istället formuleras under intervjuns gång, så kallas detta för låg grad 
av standardisering. Den andra avgör hur fritt respondenterna kan tolka frågorna 
utifrån egna inställningar och tidigare erfarenheter och kallas för graden av 
strukturering. Om frågor med fasta svarsalternativ används är frågorna helst 
strukturerade. Ostrukturerade frågor karaktäriseras av att de är mer öppna för tolkning 
av respondenten. 

 

6.2  Val av metod 
Utifrån ovanstående resonemang har följande slutsats tagits angående val av metod, se 
avsnitt 6.1. Det bästa metodvalet, när det gäller att samla in information för ett 
problemområde är intervjuer. Utifrån det preciserade problemet och de avgränsningar 
som gjorts, är intervjuer en lämplig metod för att genomförandet av arbetet skall nå 
det förväntade resultatet. Arbetet förväntas resultera till ett scenario där 
frågeställningarna har en låg grad av strukturering, vilket innebär att ett maximalt 
utrymme lämnas åt respondenten att svara fritt (Patel och Davidson, 1994). 

 

Detta motiveras med att intervjuer är fördelaktiga, då de kan utföras med låg grad av 
såväl standardisering som strukturering, för att uppnå det förväntade resultatet. En 
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enkät kan innehålla frågor med låg grad av strukturering, men intervjuaren har ingen 
möjlighet att diskutera kring frågorna. Frågorna måste ställas i samma ordning till alla 
som deltar i undersökningen. En annan fördel med intervju är att det är en lämplig 
metod när det gäller att höja graden av motivation hos intervjudeltagarna. Detta är 
något som en enkätundersökning i allmänhet har svårt att motivera vid 
ostandardiserarde och ostruktuturerade intervjuer. En enkät har ingen möjlighet till 
komplettering, vilket en intervju till viss mån har. En nackdel är att intervjuer inte kan 
göras på ett stort antal intervjupersoner, som vid en enkätundersökning, eftersom 
intervjuer är mer tidskrävande. Dahmström (1996) säger att en telefonintervju har 
både för och nackdelar. En telefonintervju har fördelen att den i regel är snabb och 
billig, speciellt i jämförelse med besöksintervjuer. Nackdelen med en telefonintervju 
är att det är stor risk att få föga genomtänkta svar och att vissa frågor kan vara 
känsliga eller krångliga att svara på, i jämförelse med en besöksintervju.   

 

6.3  Mer om vald metod - intervju 
Enligt Patel och Davidson (1994) är det väldigt viktigt att klargöra syftet med 
intervjun. Det är viktigt att betona individens roll i att möjliggöra en förändring och 
att varje individs bidrag är av betydelse för undersökningen. Individens egna mål skall 
i den mån det går, även relateras till den egna undersökningen. Det ska även 
poängteras hur individens bidrag kommer att användas, det vill säga om deltagandet 
är konfidentiellt/hemligstämplat eller inte. 

Informationen bör ges i flera steg i en intervju menar Patel och Davidson, (1994). 
Först bör ett brev sändas ut för att klargöra syftet med den kommande intervjun och 
för att veta vem som ansvarar för undersökningen. Det ska framgå att kontakt kommer 
att tas, för att bestämma tid för intervjun. I nästa steg ska intervjupersonerna kontaktas 
för att få fullständig information om intervjun och för att bestämma tid och plats för 
utförandet av intervjun. Vid genomförandet av intervjun ska intervjuaren dels 
presentera och legitimera sig och återigen ge fullständig informationen om intervjun. 
Motivationen hos den person som intervjuas kommer att påverkas ytterligare av den 
personliga stämning som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonen under 
intervjun. Det är av stor vikt att visa intresse och förståelse för intervjupersonen. Om 
intervjupersonen upplevs bli dömd eller kritiserad, kan en försvarsattityd träda fram.  

 

Intervjufrågorna kommer i större utsträckning att ha en lägre grad av strukturering, 
där respondenten ges en större frihet att svara på frågorna. Frågorna kommer även i en 
mindre omfattning verka med en hög grad av standardisering för att lättare 
sammanfatta resultatet av undersökningen. Undersökningen riktar sig till de företag 
som agerar eller har agerat och upprättat en virtuell organisation. Med 
undersökningen avser jag att spela in samtalen på band för att få med all erfordlig 
information från intervjun. Upplägget och genomförandet av intervjun kommer att ske 
genom besökintervjuer eller telefonintervjuer, beroende på det geografiska avståndet 
och tidsaspekterna. Min intervjuundersökning avser att kontakta de personer som har 
kunskap inom VO. Undersökningen kommer att omfatta ett eller flera företags 
virtuella organisationer och förhoppningsvis kan undersökningen ge en tydligare bild 
av hur företagen skapar ett virtuellt lagsamarbete, inom en VO i praktiken.  
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7 Genomförande 
Detta kapitel kommer att beskriva de förberedelser och tillvägagångssätt som utfördes 
vid genomförandet av intervjufrågorna. Därefter kommer utformningen av 
intervjufrågorna att beskrivas och motiveras. Kapitlet avslutas med en kort 
presentation av de företag som varit med i undersökningen. 

 

7.1 Intervjuförberedelser och tillvägagångssätt 
För att underlätta förfarandet av intervjuundersökningen, så förbereddes och 
utformades ett introduktionsbrev som kort beskrev ämnet och syftet med 
undersökningen, se bilaga 1. Därefter följde de planerade och utformade 
intervjufrågorna, se bilaga 2. Introduktionsbrevet skickades ut till de berörda 
företagen, som valt att deltaga i intervjuundersökningen. Detta introduktionsbrev 
beskrev även hur lång tid undersökningen kunde tänkas ta och det poängterades 
tydligt att alla berörda parter som valt att ställa upp i undersökningen, hade 
möjligheten att vara anonyma. De frågor som skickades ut var först tänkt att vara helt 
standardiserade under själva förfarandet under intervjun. För att få ut ett bättre och 
mer naturligt samt genomtänkt svar på frågorna, valdes en låg grad av strukturering. 
En låg grad av strukturering ger de berörda personerna i intervjun, möjligheten att 
svara mer flexibelt på de frågor som ställdes. De flesta samtalen fick därför en mer 
avslappnad och en mer naturlig gång, men med bibehållen fokus på frågorna.   

 

Beroende på det geografiska utgångsläget och på grund av de pressade tidsaspekterna, 
valdes telefonintervju som det mest passande verktyget för att genomföra 
undersökningen. Varje telefonintervju spelades in för att resultatet av arbetet lättare 
skulle kunna dokumenteras efter respondentens godkännande.  

För att hitta företag som skulle vara lämpliga att ta kontakt med och eventuellt göra en 
intervju med har olika tillvägagångssätt tillkämpats. Målet med undersökningen var 
att försöka hitta företag som agerar eller har agerat som en virtuell organisation. Ett 
annat viktigt mål var att försöka hitta de huvudaktörer som upprättar eller har 
upprättat virtuella organisationer samt har lite kännedom om förtroende (trust).   

 

För att hitta passande företag att kontakta så har främst Internet varit den 
informationskälla som använts för att hitta lämpliga företag till undersökningen. 
Enligt den avgränsning som gjorts, har främst små och medelstora företag fokuserats 
vid sökningen. Sökningen efter företag gjordes främst via de sökmotorer som fanns 
tillgängliga på Internet. En mängd träffar uppenbarade sig då sökordet virtuell 
organisation användes. Utifrån dessa träffar undersöktes noggrant de företag som 
kunde vara av intresse för undersökningen. Utifrån denna selektion, kontaktades de 
berörda företagen. Det bör påpekas att sökandet efter rätt företag även gick via länkar 
och hänvisningar från andra företag. Några av de företag som kontaktades, hänvisade 
i sin tur till lämpliga kontaktpersoner att prata med. Att finna företag som arbetar som 
virtuell organisation, var i mottsats till vad jag trodde, en ganska enkel uppgift. 
Orsaken till detta, var det genomgående positiva bemötandet av de respondenter som 
kontaktades för intervjuundersökningen. Det var däremot problem att hitta de rätta 
företagen, som kunde besvara min ursprungliga problemställning, där fokuseringen 
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var av en mer teknisk inriktning. Runt tio företag kontaktades för 
intervjuundersökningen. Av dessa företag var alla positivt inställda till en intervju, det 
vill säga, alla kunde tänka sig att vara med i undersökningen.  

 

7.2  Utformning av intervjufrågorna 
Innan intervjustudien kunde genomföras utformades frågorna som skulle användas till 
intervjuundersökningarna. Då en intervju ska utföras måste vissa beaktanden göras. 
Frågorna som skall användas, måste formuleras på ett sätt att de kan bidra till att ge 
svar på den frågeställning som finns i arbetet. Enligt Patel och Davidson (1994) bör 
en intervju inledas med neutrala frågor. En intervju bör även avslutas med neutrala 
frågor, för att intervjupersonen ska få möjlighet att kommentera frågorna eller 
komplettera med information som inte kommit med. De egentliga frågorna som rör 
det preciserade problemet, kommer mellan inledningen och avslutningen.  

 

Intervjufrågor har utformats för undersökningen, för att få fram ett resultat. Frågorna 
kommer att användas för att besvara den problemställning som preciserats i avsnitt 
5.1. Samma frågor har ställts till samtliga respondenter i undersökningen. Nedan 
presenteras en motivering till var och en utav frågorna som använts för intervjun. 
Intervjufrågorna presenteras i fullständigt format i bilaga 2. 

 

De första fyra frågorna är tänkta som inledande neutrala frågor, för att lättare komma 
igång med intervjun. Frågorna är; företagsnamn, namn på respondenten, befattning 
inom företaget och arbetsuppgift. Svaren på dessa frågor kommer att presenteras i 
samband med presentationen av företagen, se avsnitt 7.3. Frågornas huvudsyfte är att 
visa kontaktpersonens befattning och roll i en virtuell organisation. Nästa fråga rör 
hur företagen anser sig arbeta som en VO. Denna fråga syftar till att ta reda på vilken 
roll/uppgift företagen har inom en VO. Fråga sex försöker ta reda på i vilken form ett 
företag anser sig arbeta inom en VO. Frågan togs med för att få lite bakgrundsfakta 
om företagets arbetsform. Syftet med frågan är att jämföra tidigare fakta som 
beskriver en VO. Fråga sju försöker ta reda om företagen i en VO, har svårigheter i att 
hitta och rekrytera lämplig spetskompetens, för ett lagsamarbete. Fråga åtta och nio 
tittar på hur företagen upprättar en VO. Finns några riktlinjer eller skiljer sig 
samarbetet från gång till gång och existerar det någon typ av lagledare då ett 
lagsamarbete ska upprättas? Den första frågan försöker ta reda på om företagen t.ex. 
använder några riktlinjer för kommunikation och uppdragsfördelning. Andra frågan 
försöker ta reda på vilken roll lagledaren har under denna samarbetsprocess. Frågorna 
syftar till att ta reda på om den akademiska bilden skiljer gentemot den praktiska 
virtuella organisationen, då ett virtuellt lagsamarbete skall upprättas.  

Fråga tio avser att ta reda på om det är viktigt att skapa en bra förtroende (trust)? Är 
ett förtroende en nödvändighet för att hitta/använda rätt kompetens för ett projekt? 
Fråga elva avser att ta reda på om företagen har strategier eller guidelines, för 
förtroende (trust) under ett samarbete och vilken påverkan det kan ha på samarbetet. 
Den sista frågan om trust, undersöker om konflikter och meningsskiljaktigheter eller 
tekniska problem, lättare kan lösas med ett nära förtroende (trust) mellan 
lagdeltagarna? Syftet med frågan är att se om förtroende (trust) är en stor faktor för ett 
lagsamarbete. Fråga tretton syftar till att ta reda på om tekniken är en avgörande 
faktor för kommunikationen under samarbetstiden? Kan en fortlöpande 
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kommunikation bedrivas under hela processen? Hur viktig är tekniken under 
upprättandet av en VO? Fråga fjorton och femton syftar till att ta reda på om de för 
och nackdelar som nämnts, kan jämföras med dagens virtuella organisationer. Kan 
delfrågorna peka på viktiga aspekter som bör beaktas då en VO upprättas? De två 
avslutande frågorna rör framtiden och syftar till att ta reda på vilka visioner företagen 
har och vad som krävs för att starta en VO. De sista frågorna är avslutande neutrala 
frågor, för att få en mer lättsam avslutning på intervjun. 

 

7.3  Presentation av företagen 
Presentationen har till avsikt att förenkla läsandet av materialpresentation och analys 
kapitlet, se kapitel 8. Nedan kommer en kort presentation av de företag och 
respondenter som valt att medverka i undersökningen. 

 

7.3.1 Kunskapskryssaren AB 

Kunskapskryssaren är ett av flera företag som ingår i den virtuella organisationen 
Roslaget IT-experterna. Roslaget IT-experterna verkar som en ekonomisk förening 
med kompetens i samverkan. Respondenten på kunskapskryssaren var en av 
huvudaktörerna som 1994 startade den virtuella organisationen Roslaget IT-
experterna. Roslaget är ett nätverk vilket agerar som en virtuell organisation och har 
idag ett femtontal småföretagare, som vart och ett har minst tio års erfarenhet inom 
sitt område. Roslaget fungerar som ett företag. Roslaget är en VO som främst arbetar 
inom Stockholmsregionen. Deras nätverk sträcker sig till följande orter, vilka ingår i 
regionen: Vaxholm, Norrtälje, Österåker, Vallentuna, Täby, Järfälla och Solna. 
Roslaget IT-experterna tillhandahåller IT-relaterade tjänster och produkter avsedda 
för i första hand kunder i Stockholmsområdet. Den VO analyserar kundens behov och 
problem och kan likt ett smörgåsbord erbjuda just de lösningar som behövs. Deras 
styrka är att snabbt sätta samman de kompetenser som behövs för att lösa kundens 
problem och behov.  

 

Kunskapskryssaren är ett konsultföretag som varit aktivt på marknaden sedan 1994 
och är lokaliserad i Åkersberga (Stockholm). Kunskapskryssarens huvudsakliga 
spetskompetens är att vara verksamma med tjänster inom informationsteknik, 
kommunikation och utbildning. Förutom Roslaget IT-experterna så har 
Kunskapskryssaren andra samarbeten, som Projekt Svea. Projekt Svea är ett nationellt 
utbildningsprojekt som utbildar utbilda små och medelstora företag. Företagen lär sig 
använda elektroniska affärer som verktyg i en process för företagsutveckling. 
Kunskapskryssaren samarbetar även med Landslaget i ett riksomfattande projekt 
vilket rör elektroniska affärer. 

 

7.3.2 Data Coach 

Data Coach är ett av flera företag som ingår i den virtuella organisationen Roslaget 
IT-experterna. Företaget Data Coach var en av deltagarna i den virtuella 
organisationen Roslaget IT-experterna. Inom Roslaget var Data Coach’s huvudsakliga 
spetskompetens att förse kunden med användarutbildning och användarsupport. Data 
Coach är ett småföretag som idag består av två personer. Företaget har förutom 
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Roslaget, även andra samarbetspartners. Data Coach är idag lokaliserad i Rimbo 
(Stockholm). Utbildning och support är deras huvudsakliga spetskompetens. 

 

7.3.3 Erpe AB 

Erpe AB är ett av flera företag som ingår i den virtuella organisationen Roslaget IT-
experterna. Företagsnamnet Erpe står för Eriksson, Rosenqvist, Pettersson, och 
Eriksson. Dessa personer var med och startade företaget Erpe AB. Respondenten är 
idag ensam om att driva företaget. Erpe AB’s huvudsakliga spetkompetens inom 
Roslaget rör främst datautbildning och lite projektledning. Företaget är lokaliserad i 
Åkersberga (Stockholm) och arbetsområdet är främst inom Stockholmsregionen. Erpe 
AB har arbetat som en virtuell organisation i fem år. Erpe AB samarbetar även med 
ett annat nätverk, innefattande sex personer, vilka arbetar med webbdesign.  

 

7.3.4 Kundskapshuset Concise AB 

Kunskapshuset är en virtuell organisation där alla deltagare har sina egna företag. 
Företagen inom denna virtuella organisation har ingen gemensam ekonomi. 
Respondenten på Kundskapshuset är huvudaktören som idag driver den virtuella 
organisationen. Kunskapshuset är en VO som skräddarsyr alla program. 
Kundskapshusets spetskompetens ligger i att utgå från uppdragsgivarens verklighet, 
oavsett om det gäller kortare kursinsatser eller arrangerade av kompletta 
skräddarsydda affärsskolor. Kundskapshuset är idag lokaliserad i Norsborg 
(Stockholm) och har idag sex samarbetspartners som ingår i den virtuella 
organisationen.   
  

7.3.5 Rix Data AB 

Företaget Rix Data AB startades 1987 och består idag av fyra personer. Rix Data AB 
är en virtuell organisation som har ett nätverk bestående av ett 20-tal medarbetare i 
Sverige, Finland och England. Företaget är lokaliserat i Karlstad och Chairman of the 
board (huvudaktören) är den kontaktade respondenten. Rix Data AB är en virtuell 
organisation som skräddarsyr IT-system och dataprogram utifrån varje slutanvändares 
verkliga behov. Den andra respondenten på Rix Data AB agerar som IT-manager och 
har till uppgift att sköta support och underhåll av IT-systemen. 

 

7.3.6 Samhall AB 

Samhall AB är ett nätverk som arbetar som en virtuell organisation. Respondenten är 
verksamhetschef för en fabrik som är lokaliserad i Norrtälje och som har 100 
medarbetare. Fabriken kan ses som en deltagare inom den virtuella organisationen. 
Fabrikens spetskompetens är att tillverka elektronik komponenter och delsystem till 
Ericssons mobilbasstationer. Samhall består av ett antal fabriker som bland annat 
finns lokaliserade i Västerås, Borlänge, Luleå och Norrtälje. Fabrikerna samarbetar 
genom att bygga olika delsystem runt om i landet. Tillsammans är de ett nätverk som 
fungerar som en virtuell organisation.  
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8 Materialpresentation och analys 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av det material som togs fram genom 
undersökningen. I samband med sammanställningen görs även en analys av materialet 
utifrån problemställningen. 

 

Huvudfrågan i den problemställning som preciserades i avsnitt 5.1 lyder: Vilka 
faktorer bör beaktas då ett virtuellt lagsamarbete skapas i praktiken inom en virtuell 
organisation? Problemställningen kommer att besvaras utifrån de delfrågor som 
preciserades i avsnitt 5.1. Delfrågorna kommer att jämföras och analyseras mellan 
företagen som har deltagit i undersökningen samt gentemot den akademiska bilden 
som beskrivits i kapitel 2, 3 och 4.  

 

8.1 Hur upprättas en virtuell organisation? 
Den första delfrågan i problemställningen var: Finns det specifika riktlinjer att följa 
då en virtuell organisation upprättas, om så vilka? Eller skiljer sig samarbetet från 
gång till gång? Nedan redovisas och analyseras de svar som erhölls, vilket rör hur en 
virtuell organisation upprättas. Alla delavsnitt svarar på första delfrågan, se 8.1.1, 
8.1.2, 8.1.3 och 8.1.4. 

 

8.1.1 Vilka riktlinjer används? 

Utifrån frågan kan det fastslås att tre av de sex kontaktade företagen ansåg att de 
använde riktlinjer för att upprätta en VO. Tre av företagen har arbetat eller arbetar 
tillsammans inom den virtuella organisationen, Roslaget IT-experterna. Enligt 
Kunskapskryssaren, använder Roslaget sig av en affärsplan, som följs noggrant då ett 
samarbete upprättas. Enligt affärsplanen finns det bestämda stadgar som måste följas. 
Medlemskap beviljas endast företag i Stockholms län, vilka arbetar med 
informationsteknik eller näraliggande. Företagen måste aktivt bidra till föreningens 
verksamheter, samt erlägga, av styrelsen en fastställd inträdesavgift. Företagen som 
utför uppdrag inom andra områden, som kompletterar medlemmarnas kunskaper, kan 
beviljas medlemskap under i övrigt samma förutsättningar. Kunskapskryssaren menar 
att ett medlemskap söks personligen och styrelsen fattar beslut därefter. Ett virtuellt 
mötesforum finns för hur uppdragsfördelningen skall se ut, och vilket ansvarsområde 
varje företag skall tilldelas. För mer information om de tekniska aspekterna, se avsnitt 
8.1.4. Data Coach är ett av de tre företag som ingått i Roslaget. Data Coach är idag 
passiva i Roslaget, men poängterar vikten av att skilja på mål och medel då en VO 
upprättas. Då arbete sker på distans, är risken större att hamna i en teknisk diskussion 
på detaljnivå. Det är jätteviktigt att sätta upp mätbara mål, för att hålla alla 
uppdaterade under verksamhetens gång anser Data Coach. Det tredje företaget inom 
Roslaget, Erpe AB, menar att inga formella riktlinjer finns. Det gäller att kunna ta och 
ge jobb till varandra inom ett partnerskap.  
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Analys av riktlinjer 

Tre av beskrivningarna ovan, ger en bild som till synes skiljer företagen åt när det 
gäller upprättandet av en VO. Fast de ingår i samma VO, så anser bland annat ett av 
företagen att de inte följer några formella riktlinjer, för det virtuella samarbetet. En 
annan respondent citerar frågeställningen på följande sätt: Mina visioner styr 
medlemmarna och därigenom organisationens utveckling och min människo-, 
samhälls-, Guds- och natursyn ger ramarna och riktlinjerna för vad som får och inte 
får göras. Duarte och Snyder (1999) menar att ett virtuellt samarbete i ett nätverk 
måste uppnå ett mål eller syfte. Detta kan jämföras med de mätbara mål som Data 
Coach ansåg vara nödvändiga för ett virtuellt samarbete. Hydrocorbon Processing 
(2001) påpekar att de primära mål som finns, måste repeteras frekvent under 
samarbetet då ett lagarbete upprättas. Varje deltagare har klara mål och uppgifter som 
måste lösas. Duarte och Snyder (1999) menar att riktlinjer behövs för att underlätta 
upprättandet av virtuella lag. Riktlinjerna behövs för att kunna utse lagledarens roll, 
för att hitta rätt samarbetspartners, för att beskriva verksamhetens mål och för att 
planera den tekniska kommunikationssammansättningen, då ett lagsamarbete skall 
upprättas. Riktlinjerna kan jämföras med Roslagets syn på hur en uppdragsfördelning 
skall genomföras. Frågeställningen ger oss olika svar, men helheten visar ändå att de 
flesta företagen har någon typ av riktlinjer att följa, då ett virtuellt samarbete ska 
upprättas. 

 

8.1.2 Vilken roll har lagledaren? 

En projektledare anser att Data Coach är en ledare som kan sprida information, 
exempelvis via mail. En lagledare skall dessutom ha goda ledaregenskaper. För 
Roslaget IT-experterna var respondenten från Kundskapskryssaren, den 
projektledaren som samordnade samarbetet. Kunskapskryssarens respondent var den 
som kunde skriva avtal enligt konstens alla regler. Enligt Erpe AB, rör ledarskapet 
endast samarbetsformerna. Enligt tre av respondenterna, är en lagledares roll av stor 
betydelse under samarbetsprocessen. Rix Data anser dock att varje medlem är 
lagledare för det uppdrag han har valt att utföra. Kundskapskryssaren anser däremot 
att ledarskap inte är en viktig faktor, utan varje företagare leder sig själv. För 
företagen handlar ledarskap snarare om kundledarskap. Kundskapskryssarens 
respondent styr sina representanter, i vad de måste uppfylla, då en VO ska upprättas. 
Alla sex respondenterna uppger att de har någon typ av lagledare, som samordnar 
upprättandet av den virtuella organisationen, under projekttiden.  

 

Analys av lagledare 

Enligt den första frågeställningen, pekar svaren på att lagledaren har en stor roll och 
ett stort ansvar då en VO skall upprättas. Detta främst när det gäller att sprida 
information och för att samordna samarbetet. Hydrocarbon Processing (2001) anser 
att en lagledare är den person som väljs ut beroende på kompetens och 
anpassningsförmåga för det gällande projektet. Detta påstående kan jämföras med Rix 
Data’s syn på lagledarens roll i samarbetet. Företaget anser att varje medlem är 
lagledare för det uppdrag han valt att utföra. Lagledaren för ett eller flera virtuella 
samarbeten i en VO, är enligt min mening en och samma person. Den eller de 
personer som startade sina virtuella organisationer är de som styr och agerar lagledare 
i alla situationer. En lagledares roll under ett upprättande kan liknas vid Duarte och 
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Snyders, (1999) syn på ett virtuellt lagsamarbete. Författarna anser att en lagledares 
roll och ansvar, är att skapa det virtuella laget. För detta behöver lagledaren riktlinjer. 
Det kan här sammanställas att en lagledare bidrar i allra högsta grad, till upprättandet 
av det virtuella samarbetet och utan dessa lagledare fungerar inte det virtuella 
lagarbetet. 

   

8.1.3 Hur rekryteras spetskompetens? 

När det gäller att rekrytera spetskompetens till ett samarbete, ansåg alla av de sex 
tillfrågade företagen att personliga kontakter, var ett av de vanligaste sätten för att 
knyta rätt kompetens till ett projekt.  Kundskapshuset anser att det är svårt att knyta 
personliga kontakter. Att hitta konsulter som besitter mycket kompetens och är 
välmeriterade är inte problemet. Respondenten på Kundskapshuset hävdar att: 
problemet är när jag möter en kund, förväntar han sig dels att jag ska ha rätt 
kompetens, samt hålla honom underrättad. Framtoning, pedagogik, humor måste 
vara samma. Inte någon av mina nätverkskonsulter skulle lämna ifrån sig en kund till 
en i nätverket, som de inte hade sett “in action”. Då vi jobbar med företag internt, så 
får vi aldrig möjligheten att se någon annan. Kundskapshuset säger att 
spetskompetens kan rekryteras utifrån, men bara inom området som rör det nätverk de 
själva behärskar. En anställd anlitas utifrån meriter eller genom referenser från andra 
kollegor. En annan respondent säger att de testar underkonsulter i verkliga projekt, för 
att få tag i rätt kompetens. Erpe AB anser att lämplig spetskompetens för ett uppdrag, 
införskaffas vid behov. Om kompetensen inte finns i Roslaget, införskaffas den på 
annat håll. Till skillnad från alla andra, så anser Kunskapskryssaren att det har varit 
enkelt att rekrytera företag. En av deras huvuduppgifter var att göra Roslaget kända 
bland myndigheter. Detta genom att driva ett projekt som kallades för ”IT för små och 
medelstora företag”.  

 

Analys av spetskompetens 

Duarte och Snyder (1999) anser att det är lagledarens roll att välja ut vilka deltagare 
som bäst passar för laget. Erfarenhet och rykte är av stor betydelse. Företagen i 
undersökningen nämner att personliga kontakter är viktiga. Detta kan jämföras med 
Duarte och Snyders (1999) syn på lagledarens roll. Ett av företagen i undersökningen 
nämner att tidigare erfarenheter inte behöver betyda att företaget automatiskt 
rekryteras. Det är av stor vikt att ha sett deltagaren ifråga ”in action” och detta är 
något som jag tycker alla företag måste göra. En regelbunden träning måste ske på 
lika villkor för alla medlemmar inom det virtuella laget menar Hydrocarbon 
Processing (2001). Detta synsätt om att regelbunden träning måste ske på lika villkor, 
var det inget av företagen som nämnde och jag tror själv inte att träning är något som 
företagen har tid med under de förhållanden som råder idag när spetskompetens skall 
rekryteras. Hur spetskompetens rekryteras kan gentemot första delfrågan 
sammanfattas med att alla företag främst går genom personliga kontakter, för att 
rekrytera rätt kompetens för ett samarbete. Noterbart är att det endast är ett företag, 
som anser att det inte är något problem att rekrytera spetskompetens till en VO. Det 
kan påpekas att sättet att rekrytera spetskompetens utifrån, skiljer sig företagen 
emellan. 
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8.1.4 Vilka tekniska verktyg används för kommunikation? 

Undersökningen har visat att alla företagen, använder någon form av 
mailkommunikation inom nätverket. Samhall anser att telefonkonferenser och mail är 
ett väldigt effektivt medel, för kommunikation. EDI-protokoll används för att skicka 
prognoser mellan parterna. Kunskapskryssarens kommunikation bedrivs med en 
utvecklad mailkommunikation. Kombinationen mail, filöverföring (FTP) och 
telefonmöten har utvecklats genom distansutbildning, anser Kunskapskryssaren. 
Kommunikationen mellan medlemmarna inom nätverket sker dagligen, beroende på 
avstånd och arbetsplats under samarbetstiden. Tekniskt sett använder Roslaget sig av 
ett Intranät, ett så kallat First Class. Detta är ett virtuellt mötesforum, för hur 
uppdragsfördelningen skall se ut, och vilket ansvarsområde som varje företag skall 
tilldelas. First Class server kräver att man loggar in mot ett faktiskt webbgränssnitt 
eller att man har en klient igång. En annan respondent i Roslaget säger att 
mailkommunikation, var det bästa verktyget och att telefonkonferenser inte förekom 
eftersom avstånden mellan företagen mestadels var inom Stockholmsregionen. Erpe 
AB säger att det är viktigt att tekniken fungerar, eftersom kommunikationen sker på 
distans.  

 

Analys av teknik 

Mail och telefon var de vanligaste verktygen för kommunikation mellan deltagarna. 
Personliga möten förekom mellan företagen, beroende på avstånd och arbetssituation. 
Det kan fastslås att andra mediaverktyg som videokonferenser etc., inte var något som 
företagen i undersökningen använde för kommunikation inom nätverket. Roslaget är 
en virtuell organisation som använder ett intranät som IT-stöd för kommunikation och 
uppdragsfördelning. Enligt Duarte och Snyder (1999) är användandet av en 
elektronisk kommunikation, samt en samverkande teknologi, en viktig 
framgångsfaktor för ett virtuellt lagsamarbete. Enligt företagen i undersökningen var 
tekniken viktig för kommunikation. Avancerade teknologier var dock något som 
företagen sparsamt använde för kommunikation, medan mail var den teknik som 
användes mest.  

Van Hout och Bekkers (2000) menar att teknik är en viktig faktor som gör det möjligt 
för personer att komma åt och dela på utspridd kunskap och information. Ett av 
företagen nämner att de använder ett intranät för kommunikation och fördelning av 
uppgifter. Detta stämmer bra med (Duarte och Snyder, 1999) uppfattning, då kontakt 
ska tas med deltagarna. Den information som finns om projektet, skickas till 
deltagarna och ett forum skapas där deltagarna kan få svar på sina frågor. Su, Chen 
och Lee (2001) menar att en VO måste upprättas och styras baserad på mjukvara och 
hårdvara som stödjer informations- och kommunikations teknik (ICT). Inget av de 
företag som deltog i undersökningen nämner ICT-begreppet som en viktig faktor för 
organisationen. Det skall dock nämnas att begreppet ICT inte nämndes under 
intervjun med respondenterna, utan meningen var att företagen själva skulle ta upp 
begreppet. Att ge en analys av detta är svårt, eftersom jag inte vet om ICT är något 
som forskats fram eller om företagen i fråga inte vet om de använder ICT för 
upprättandet eller tvärtom. Valet av teknik för kommunikation kan gentemot första 
delfrågan sammanställas med att för små och medelstora organisationer, sker 
kommunikation främst genom mail, telefon och/eller genom personliga möten. Någon 
form av virtuellt mötesforum tror jag är eller kommer vara ett viktigt medel för 
företag som upprättar virtuella lagsamarbeten.   



 8 Materialpresentation och analys 

 31 

8.2  Vad behövs för att förtroende (trust) skall uppnås i ett 
samarbete? 

Den andra delfrågan i problemställningen var: Finns förtroende (trust) mellan alla 
inblandade parter under ett samarbete inom en VO? Finns det speciella 
strategier/guidelines för detta? Nedan redovisas och analyseras de svar som erhölls 
under undersökningen, när det gäller företagens syn på förtroende (trust) under ett 
samarbete inom en VO.  

 

8.2.1 Används strategier eller guidelines för förtroende (trust)?  

Resultatet från frågeställningen kan sammanställas på följande sätt. De företag som 
ingick i undersökningen har helt olika syn på hur förtroende (trust) skall tolkas och 
användas i upprättandet av den virtuella organisationen. Endast tre av företagen ansåg 
att de använde någon form av strategier eller guidelines för att skapa förtroende 
(trust).  

För detta har Kundskapshuset tre nyttor: kundrelationen, koncept och tid. 
Kundskapshuset menar att det är viktigt att veta vilket nätverk som används, när det 
gäller denna typ av VO. Om vi är sex personer, har vi sex olika typer av 
kunddatabaser, för att få ett helhetsgrepp. Förtroende (trust) är viktigt när det gäller att 
veta vad det behövs för kompetens, men även för att ha sett varandra ”in action”. Den 
andra nyttan rör hur koncepten beaktas och då är det viktigt att veta vilka 
utbildningsmodeller som finns. Vem kan personlig integritet och vem kan 
träffhantering? Den tredje nyttan rör hur tiden kan utnyttjas på bästa sätt. Det är 
viktigt att ha dessa nyttor i åtanke, för att få ett fungerande samarbete, konfliktfrihet 
och för förtroendet (trusten). Det gäller att vara överens om varför man har ett 
samarbete, för att kunna utveckla ett koncept. Nätverket måste bestå av människor 
som jobbar inom samma disciplin.  

Kunskapskryssaren tolkar förtroende (trust) som en förbindelse. För detta använder de 
ett ”trade match system”. Trade innebär att man i förbindelsen förmedlar ett ”trade 
match system”. Detta system används för att stimulera olika småföretagare. Målet är 
att lättare kunna nå ut till marknaden. Kundskapskryssaren anser att Roslagets syn på 
förtroende (trust) är deras affärsmodell. Det vill säga, hur pengar förmedlas mellan 
företagen. Detta omprövas varje år. Rix Data menar att förtroende (trust) är en 
förutsättning, då man är ett mindre lag (team) som samarbetar. Rix Data påpekar att 
det är viktigt att hitta rätt balans och personkemi. Deras sätt att se på förtroende (trust) 
innebär bland annat att vara ärlig mot sig själv, dina medarbetare och andra, samt att 
inte vara rädd att göra fel. Erpe AB anser sig inte ha några riktlinjer för förtroende 
(trust) under ett samarbete, utan en mer ”Gentlemen agreement”. Detta innebär att 
man har en gemensam syn på samarbetsformerna och är vaksam på det som händer. 
Detta kan bara existera inom bekantskapskretsen.  

 

Analys av förtroende (trust) 

Alla olika vinklingar på vad förtroende (trust) innebär, gör det svårt att säga vilken 
tolkning som är den rätta. För att ta fram någon röd tråd mellan dem, kan det nämnas 
att en nära kontakt verkar vara den gemensamma nämnaren för företagen. För att ge 
ett större belägg och styrka detta ytterligare, anser Data Coach att ett förtroende är a 
och o för ett samarbete och säger att: Lita på känslan i maggropen är oerhört viktigt. 
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De kan vara hur duktiga och kompetenta människor som helst, men om man inte går 
ihop, så är det ingenting värt. Eftersom man inte kan se varandra öga mot öga (face-
to-face), är min erfarenhet att det är en nödvändighet, att lära känna varandra innan 
ett samarbete inleds. Då ett lagsamarbete skall upprättas, är det viktigt att ha någon 
form av kontakt öga mot öga (face-to-face) anser Hydrocarbon Processing, (2001). 
Delaktighet och trygghet är viktigt tillsammans med ett starkt ledarskap anser Data 
Coach. Hydrocarbon Processing (2001) anser dessutom att det är lagledarens roll, att 
hålla en nära kontakt med deltagarna under samarbetetstiden.  

Förtroende (trust) är en förutsättning för ett lyckat samarbete menar Ulrich, (1999). 
För att uppnå förtroende (trust) i ett lagsamarbete, använder vissa av företagen i 
undersökningen olika strategier/guidelines. Enligt Larsen och McInerney (2002) är ett 
av problemen med förtroende (trust) inom en virtuell organisation, att vissa kan ha 
svårt att lita på någon individ, som de aldrig sett eller pratat med i verkligheten. Ett av 
företagen i undersökningen löser detta problem, genom att de alltid försöker se 
varandra ”in action” under ett samarbete, för att skapa ett förtroende (trust). En 
sammanställning av frågan gentemot delfrågan, visar att någon form av kontakt öga 
mot öga (face-to-face) är nödvändigt för ett lyckat samarbete mellan företagen. 
Dessutom påpekas det att lagledarens roll är viktig för att få en nära kontakt mellan 
deltagarna under samarbetsperioden. Det kan fastslås att någon form av 
strategier/guidelines kan skapa ett större förtroende (trust) mellan deltagarna, under 
samarbetet. Det kan enligt min mening efter dessa uttalanden, sägas att alla företag 
anser att förtroende (trust) är av väldig stor betydelse, då ett virtuellt lagsamarbete 
skall upprättas. 

 

8.3  Vilka för och nackdelar bör beaktas då en virtuell organisation 
upprättas? 

Den tredje delfrågan i problemställningen var: Vilka fördelar och nackdelar bör 
beaktas då en virtuell organisation upprättas.  Nedan redovisas och analyseras de 
svar som erhölls, vilka rör företagens syn på för och nackdelar med en VO.  

 

8.3.1 Vilka fördelar har en VO?  

Fördelarna som företagen upplevde med en VO varierade. För att ge en generell 
uppräkning av de viktigaste fördelarna som respondenterna ansåg sig uppleva med en 
VO, kommer i punktform presenteras nedan.  

� Att snabbt plocka ihop rätt spetskunskap.  

� Lätt att ändra eller avveckla organisationen, om visionerna eller verkligheten 
förändras. 

� En VO är fördelaktigt för små och medelstora företag.  

� Lätt att flytta sig geografiskt eftersom inte några lokaler eller fasta kontrakt 
existerar.  

� Erfarenheten och trustfaktorn är viktiga aspekter. 

� Bra ledarskap. 
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Analys och materialpresentation av fördelar 

De fördelar som företagen upplevde men en VO varierade. Något som alla 
respondenter var överens om, var möjligheten att snabbt tillsätta spetskompetens för 
ett lagsamarbete. Erpe AB ansåg att detta var en fördel då kompetens skulle rekryteras 
för ett mindre uppdrag i jämförelse med ett större företag. En annan respondent ansåg 
detta var ett snabbt sätt att komma igång. Respondenten ansåg att tillgängliga 
kontakter kan utnyttjas, oavsett geografisk lokalisering, då ett nytt projekt ska startas. 
Hydrocarbon Processing (2001) anser att ett virtuellt lag kan samla de mest optimala 
deltagarna för ett samarbete, inte bara de mest lämpliga. En av respondenterna, ansåg 
att om visionerna eller verkligheten förändras, är det lätt att ändra eller avveckla 
organisationen.  

Att kunna avsluta ett samarbete snabbt är något som fyra av de sex företagen tyckte 
var viktigt med en VO. Att avsluta ett arbete snabbt efter samarbetstiden, var något 
som betonades flera gånger under detta arbete. Henry och Hartzler (1998) tillhörde 
den kategorin som ansåg att ett virtuellt lag bestod av deltagare, som arbetar på 
obestämd tid eller av deltagare som grupperas samman då de behövs. Den diskussion 
som förekom under intervjun gav ett intryck av att det var fördelaktigt att kunna 
avsluta ett samarbete snabbt, men många av respondenterna menade att ett mer 
långvarigt och återkommande samarbete med samma samarbetspartners var att 
föredra. Det som respondenterna menade med detta, var att ett samarbete inte bara 
sker under en bestämd period. En annan fördel som nämndes flitigt, var möjligheten 
att lätt flytta sig geografiskt. Detta eftersom inte några lokaler eller fasta kontrakt 
existerar inom VO. Företagen ansåg sig dessutom var mindre beroende av fysiska 
möten och avstånd. Tre företag ansåg en virtuell organisation var fördelaktig för små 
och medelstora företag. Kunskapskryssaren betonade att detta speciellt gällde arbete 
med tjänster och kunskapsprodukter. Detta berodde på att man kunde agera som ett 
virtuellt nätverk med bra marknadskanaler och med en annorlunda spridningseffekt. 
Enligt Rouse (1999) är detta ett tecken på att en VO ger företagen möjligheten att 
arbeta mer flexibelt i en förändringsbar omgivning. I rätt omgivning kan de skapa 
någonting, när som helst och var som helst.  

Nästan samtliga företag tyckte att ett bra ledarskap var en förutsättning för att lösa 
problem som kan uppstå. Fördelarna har gentemot delfrågan gett oss väldigt många 
aspekter, som bör beaktas då ett virtuellt lag ska upprättas. Då ett virtuellt lag ska 
upprättas, bör lagledarens roll beaktas. Lagledarens roll är att snabbt tillsätta 
spetskompetens och avsluta ett samarbete. Att ha möjlighet att kommunicera på 
distans är även viktigt att beakta. Noterbart var att inga företag nämnde att tekniken 
var fördelaktig under ett virtuellt samarbete. Det kan fastställas att branschvana och 
förtroende (trust), var något som de flesta företag tyckte var viktiga aspekter att 
beakta under ett samarbete. Dessutom bör det nämnas att många av de tillfrågade 
respondenterna ansåg att ett virtuellt samarbete inte bara behöver vara kortsiktigt, utan 
att det även kunde leda till ett mer långvarigt samarbete.  
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8.3.2 Vilka nackdelar har en VO? 

Nackdelarna som företagen upplevde men VO varierade även. En generell uppräkning 
av de viktigaste nackdelarna utifrån undersökningen och det fortsatta arbetet visas i 
punktform nedan.  

� Avsaknad av nära kontakt. 

� Svårt att knyta personliga kontakter. 

� Konflikthanteringen. 

� Svårt att skapa ett förtroende (trust) inom en stor organisation.  

� Teknikberoende.  

 

Analys och materialpresentation av nackdelar 

Nackdelar visade sig vara svårare att nämna. Ett av företagen ansåg sig inte se några 
nackdelar med att arbeta som en virtuell organisation. Det gemensamma temat, som 
de flesta företagen nämnde, var svårigheten att knyta personliga kontakter och 
avsaknaden av nära kontakt. Detta eftersom kommunikationen mestadels skedde på 
distans. En respondent antydde att kommunikationen kan bli lite torr och livlös, då 
den sker på distans. Putnam (2001) anser att kommunikationen kan förloras, då 
deltagarna inte är synliga samt mindre meningsfull. Noterbart är att bara ett företag, 
ansåg sig vara för teknikberoende. Respondenten på detta företag anser att de är för 
beroende av tekniken. Om företagets intranät ligger nere, uppstår en stor frustration, 
eftersom dokument och riktlinjer, måste finnas tillgängligt under arbetsprocessen. 
Enligt Hydrocarbon (2001) måste den nödvändiga teknologin finnas, annars är det 
risk för att projektet misslyckas. Samhall påpekade att förtroende (trust) är svårt att 
skapa i en större organisation. Strader et al. (1998) menar att förtroende (trust) är ett 
problem både mellan och inom ett företag. Endast ett av företagen ansåg att 
konflikthanteringen var något problem. Enligt Putnam (2001) är konflikter svårare att 
lösa för en virtuell organisation. För att undvika konflikter om ”vems är kunden”, så 
löste ett av företagen detta med ett kontrakt. Kontraktet innebar att kunden blev 
bunden i ett år till det företag eller deltagare som hade första kontakten. Om ett annat 
företag eller deltagare vill ta över kunden, måste först en provision ges till 
ursprungsföretaget eller deltagaren.  

En sammanställning av de preciserade nackdelarna visar att tekniken inte var något 
större problem, för majoriteten av de företag som ingick i undersökningen. Det kan 
fastställas att alla företag har problem, när det gäller att knyta personliga kontakter. 
Avsaknad av nära kontakt och brist på motivation är något som de flesta företag 
nämner som en nackdel med distansarbete. Förtroende (trust) nämndes även här som 
ett problem. Vissa av företagen ansåg att förtroende (trust) var svårt att skapa, då ett 
virtuellt lagsamarbete skall upprättas. Slutligen kan det nämnas att konflikter var 
något som bara ett av företagen ansåg vara ett problem. Detta är enligt mitt tycke ett 
större problem att konfrontera, då ett virtuellt lag ska upprättas. 
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9 Resultat 
Detta kapitel är en sammanställning av kapitel 8. Det material som presenterats och 
analyserats utifrån delfrågorna kommer i detta kapitel kort att sammanfattas.   

 

9.1  Upprättandet av en VO  
Den första delfrågan löd: Finns det specifika riktlinjer att följa då en virtuell 
organisation upprättas, om så vilka? Eller skiljer sig samarbetet från gång till gång? 
Fyra delpunkter utgör resultatet på delfrågan. Vilka riktlinjer används för att upprätta 
ett virtuellt lag, vilken roll har lagledaren i detta upprättande, hur sker rekrytering av 
lämplig spetskompetens under ett upprättande och vilka tekniska verktyg används för 
kommunikation under processen. Nedan presenteras en sammanställning av 
delpunkterna.  

 

Den första delfrågan gav oss olika svar, men helheten visar ändå de flesta företagen 
har någon typ av riktlinjer att följa, då ett virtuellt samarbete ska upprättas. Enligt de 
företag som ingick i undersökningen används någon form av affärsplan, som 
riktlinjer, då ett samarbete ska upprättas. För vissa företag är mätbara mål och någon 
form av uppdragsfördelning viktiga aspekter att beakta, då ett virtuellt lag ska 
upprättas. Riktlinjer behövs för att utse lagledarens roll, för att hitta rätt 
samarbetspartners, för att beskriva verksamhetens mål och för att planera den tekniska 
kommunikationssammansättningen, då ett virtuellt lagsamarbete skall upprättas. 
Sammanställningen visar att en lagledare bidrar i allra högsta grad till upprättandet av 
det virtuella samarbetet. Utan dessa lagledare, fungerar inte det virtuella 
lagsamarbetet. Lagledarens roll inom detta samarbete, är att sprida information och 
för att samordna samarbetet. Till sin hjälp har han olika riktlinjer.  

Hur spetskompetens rekryteras, kan gentemot delfrågan sammanfattas med att alla 
företag främst går genom personliga kontakter för att rekrytera rätt kompetens till ett 
samarbete. Noterbart är att det endast är ett företag, som anser att det inte är något 
problem att rekrytera spetskompetens till en VO. Det kan påpekas att sättet är 
rekrytera spetskompetens utifrån, skiljer sig företagen emellan. Hur spetskompetens 
rekryteras är en väsentlig del i upprättandet av ett virtuellt lagsamarbete. Några 
riktlinjer för detta används inte. Lagledaren har stor en stor roll i själva rekryteringen. 
Kompetens kan även komma in från annat håll. För små och medelstora 
organisationer sker kommunikation främst genom mail, telefon och/eller genom 
personliga möten, beroende på avståndet. Någon form av virtuellt mötesforum kan 
vara ett viktigt medel för företagen som upprättar virtuella lagsamarbeten. De tekniska 
verktyg som används spelar en stor roll för hur kommunikation och 
uppdragsfördelning kommer att se ut då ett virtuellt lag upprättas. Lagledaren kan 
med hjälp av verktygen förmedla sina riktlinjer under samarbetsprocessen. 

 

9.2  Förtroende (trust) inom en VO  
Den andra delfrågan lyder: Finns förtroende (trust) mellan alla inblandade parter 
under ett samarbete inom en VO? Finns det speciella strategier/guidelines för detta? 
Nedan redovisas och sammanfattas det resultat som erhölls för delfrågan.  
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De strategier/guidelines som kan utrönas från undersökningen, har visat att förtroende 
(trust) är något som alla företag anser vara av stor betydelse för ett virtuellt 
lagsamarbete, se avsnitt 8.2.1. Resultatet från undersökningen visade att: 

� Nära kontakt (face-to-face) är nödvändigt under samarbetet. 
� Lagledarens roll är viktig, för att skapa en nära kontakt med deltagarna under 

samarbetsperioden. 
� Tolkningen av förtroende (trust) varierar mellan företagen: 

o Kan ses som olika nyttor, t.ex. en ny samarbetspartner måste alltid ses i 
en verklig arbetssituation, innan ett större samarbete kan upprättas. 

o En förbindelse mellan företagen under ett samarbete, det vill säga 
deras affärsplan.  

o Någon form av ”gentlemen agreement”, vilket muntligt sker mellan 
alla parter, innan ett samarbete upprättas. 

� Alla företag i undersökningen ansåg att förtroende (trust) var av väldigt stor 
vikt, då ett virtuellt lagsamarbete skulle upprättas inom en VO.  

 

9.3  För och nackdelar med en VO  
Den tredje och sista delfrågan löd: Vilka fördelar och nackdelar bör beaktas då en 
virtuell organisation upprättas. För och nackdelar är i detta avsnitt uppdelade i två 
delpunkter. Delpunkterna utgör resultatet på delfrågan. Nedan presenteras 
sammanställning av delpunkterna.   

 

Fördelarna har gentemot delfrågan visat många aspekter som bör beaktas då ett 
virtuellt lag ska upprättas. Lagledarens roll, när det gäller att snabbt tillsätta 
spetskompetens och avsluta ett samarbete samt möjligheten att kommunicera på 
avstånd, bör beaktas då ett virtuellt lag ska upprättas. Noterbart är att inga företag 
nämnde att tekniken var fördelaktig under ett virtuellt samarbete. Branschvana och 
förtroende (trust), var något som de flesta företag tyckte var viktiga aspekter att 
beakta under ett samarbete. Dessutom bör det nämnas att många av de tillfrågade 
respondenterna, ansåg att ett virtuellt samarbete inte bara behöver vara kortsiktigt, 
utan att det även kunde leda till ett mer långvarigt samarbete under en längre period. 
Fördelarna som nämnts ovan är faktorer som bör beaktas då ett virtuellt samarbete 
skall upprättas.  

En sammanfattning av nackdelarna visar att tekniken inte är något större problem för 
majoriteten av de företag som ingått i undersökningen. Avancerade teknologier var 
något som företagen sparsamt använde för kommunikation. Det kan med 
undersökningen fastställas att alla företag har problem när det gäller att knyta 
personliga kontakter. Avsaknad av nära kontakt och brist på motivation är något som 
de flesta företag nämner som en nackdel med distansarbete. Förtroende (trust) 
nämndes även här som ett problem. Vissa av företagen ansåg att förtroende (trust) var 
svårt att skapa då ett virtuellt lagsamarbete skall upprättas. Slutligen kan det nämnas 
att konflikter var något som bara ett av företagen ansåg vara ett problem. Enligt mitt 
tycke är detta ett större problem att konfrontera, då ett virtuellt lag ska upprättas. 
Nackdelarna som nämnts ovan är faktorer som bör beaktas då ett virtuellt samarbete 
skall upprättas. Det bör tilläggas att flera företag i undersökningen inte ansåg att en 
VO medförde några större nackdelar. 
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10 Slutsats 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de resultat och analyser som 
framkommit under den genomförda intervjuundersökningen. Slutsatsen kommer att 
relateras utifrån den preciserade problemställningen, se avsnitt 5.1.  

 

10.1 För och nackdelar 
En sammanställning av för och nackdelar visar att följande faktorer bör beaktas, då ett 
virtuellt lag skapas inom en VO. Punkterna baseras på tidigare resonemang som 
fördes i kapitel 9.  

10.1.1 Fördelar 

� Att snabbt plocka ihop rätt spetskunskap.  

� Lätt att ändra eller avveckla organisationen om visionerna eller verkligheten 
förändras. 

� Erfarenheten och Trustfaktorn är viktiga aspekter. 

� Ett virtuellt lagsamarbete kan leda till långsiktigt samarbete. 

10.1.2 Nackdelar 

� Avsaknad av nära kontakt 

� Svårt att knyta personliga kontakter 

� Användning av avancerade teknologier 

� Konflikthantering 

Den slutgiltiga slutsatsen, som kan dras av alla ovanstående argument, visar att det 
finns en mängd faktorer att ta hänsyn till, då ett virtuellt lagsamarbete skall skapas 
inom en virtuell organisation.  

 

10.2 Förtroende (trust) 
För att skapa förtroende (trust) för ett virtuellt lagsamarbete, krävs någon form av 
kontakt, öga mot öga (face-to-face) för ett lyckat samarbete mellan företagen. 
Lagledaren spelar en viktig roll för hur detta uppnås under samarbetsperioden. 
Undersökningen har visat att alla företag anser att förtroende (trust) är av väldig stor 
betydelse, då ett virtuellt lagsamarbete skall skapas. Det som skiljer företagen åt är 
tolkningen av förtroende (trust). Förtroende (trust) har bland annat tolkats som en 
förbindelse mellan företagen, av en mer ekonomisk karaktär. Vissa företag tolkade det 
mer som ett muntligt avtal eller som olika nyttor, som exempelvis innebar att en ny 
samarbetspartner måste ses in action innan ett samarbete kan upprättas. En slutsats 
utifrån ovanstående resonemang, visar att någon form av strategier/guidelines används 
för att skapa förtroende (trust) mellan deltagarna under en samarbetsperiod. 
Förtroende (trust) är, oavsett hur det tolkas, en viktig del att beakta. Speciellt visade 
sig detta vara viktigt, då ett samarbete skulle upprättas med deltagare, som man aldrig 
sett eller pratat med i verkligheten. Slutsatsen har visat att förtroende (trust) är en 
viktig faktor att beakta, då ett virtuellt lag ska skapas. 
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10.3 En VO’s upprättande 
Undersökningen har visat att lagledaren har en stor betydelse. Lagledarens funktion 
och roll sammanlänkas med de riktlinjer som finns, hur spetskompetens rekryteras 
och med den nödvändiga teknologi som behövs, då ett virtuellt lag ska skapas. I 
undersökningen framgick det att vissa företag använde någon form av riktlinjer. De 
viktigaste aspekterna att beakta, då ett virtuellt lag upprättas är mätbara mål och 
någon form av uppdragsfördelning. Utifrån riktlinjerna utses lagledaren för det 
virtuella lagsamarbetet. Lagledaren har sedan i sin tur utifrån riktlinjerna, en stor 
inverkan över vilken spetskompetens som ska rekryteras samt planering av den 
tekniska kommunikationssammansättningen under ett samarbete. Den slutsats som 
kan dras utifrån detta visar att klara riktlinjer, tillsammans med en lagledare spelar en 
stor roll, för vilka faktorer som bör beaktas, då ett virtuellt lagsamarbete skall 
upprättas.  

Alla tillfrågade företag i undersökningen ansåg att det vanligaste sättet att införskaffa 
spetskompetens till ett projekt, främst gick genom personliga kontakter. Endast ett av 
företagen ansåg att detta inte var något problem. På vilket sätt företagen rekryterar 
kompetens skiljer sig. För de flesta företag är erfarenhet och rykte av stor betydelse. 
Någon form av prestation eller test måste utföras, enligt några av företagen i 
undersökningen, innan det är aktuellt för större samarbeten. Genom att driva projektet 
IT för små och medelstora företag, har ett av företagen gjort sig kända för 
myndigheterna. Detta har i sin tur lett till att det blivit lättare att rekrytera företag till 
den virtuella organisationen. Den slutsats som kan dras av detta ger oss en uppfattning 
om att rekrytering av spetskompetens är något som nästan samtliga företag anser vara 
ett problem. Några riktlinjer för detta finns inte. För att få vara medlem inom en VO, 
anser de flesta företag att det är viktigt att ställa krav på nya samarbetspartners. Att 
marknadsföra sig på rätt sätt, kan vara lösningen när det gäller att hitta rätt 
spetskompetens till en VO. 

De tekniska faktorerna som bör beaktas för kommunikation, då ett virtuellt 
lagsamarbete upprättas, visar att detta främst sker genom mail, telefon och/eller 
genom personliga möten beroende på avstånd. De tekniska verktyg som används 
spelar en stor roll för hur kommunikation och uppdragsfördelning kommer att se ut. 
Enligt Duarte och Snyder (1999) är användandet av en elektronisk kommunikation 
samt en samverkande teknologi, en viktig framgångsfaktor för ett virtuellt 
lagsamarbete. Den slutsats som kan dras av ovanstående argument visar att valet av 
rätt teknologi är av stor betydelse. Avancerade teknologier, var dock något som 
företagen sparsamt använde för kommunikation.  

 



 11 Diskussion 

 39 

11 Diskussion 
I detta kapitel kommer en avslutande värdering av undersökningen och reflektioner 
över arbetsprocessen att diskuteras. Förslag till framtida studier kommer även att 
presenteras.  

 

11.1 Värdering av undersökningen 
Den slutsats som framställts, anser jag i det stora hela besvarade det förväntade 
resultatet. Jag anser att problemställningen besvarats bra utifrån de företag som 
kontaktats för intervjun. Intervjuundersökningen har visat att det finns en mängd 
faktorer att ta hänsyn till, då ett virtuellt lagsamarbete ska skapas inom en VO.   

 

Lagledarens betydelse tillsammans med förtroende (trust), är en av de viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. En lagledare behövs för att få upprätta ett samarbete. Jag 
tror inte att lagledarens roll är överskattad i sammanhanget. Tekniken har enligt mitt 
tycke en stor betydelse för en VO, och bör utvecklas ytterligare. Enligt den 
akademiska synen, som tidigare beskrivits i avsnitt 3.3.3 och 3.4, var tekniken en 
avgörande faktor för ett samarbete. Företagen i undersökningen ansåg tekniken vara 
viktig, men enligt mitt tycke inte den avgörande faktorn. De tekniska medel som 
företagen använde för kommunikation inom det virtuella laget, var på en lägre nivå än 
vad som förväntades. Tekniken har däremot varit bra när det gäller distansarbetet och 
ineffektiviteten mellan företagen/deltagarna. Ineffektiviteten har minskat mycket, tack 
vare kortsiktiga avtal. Det vanligaste sättet att hitta rätt kompetens, var genom 
personliga kontakter. De flesta företag som arbetar inom en VO, anser att rekrytering 
av spetskompetens är fördelaktigt. Detta ansåg även litteraturen, se avsnitt 4.3.1. Det 
som jag tycker att noterbart var att ingen källa inom litteraturen nämnde rekryteringen 
som ett problem. Jag tror själv inte att det räcker med att gå via personliga kontakter, 
för att rekrytera rätt spetskompetens. Rätt val av teknologi i samverkan med 
rekrytering och en bättre marknadsföring, kan kanske vara ett bättre alternativ till att 
införskaffa spetskompetens. Ett av företagen nämner att de driver ett projekt för ”IT 
för små och medelstora företag”. Detta sätt att marknadsföra sig, kan vara ett steg i 
rätt riktning.  

 

Den största fördelen med att arbeta i ett virtuellt lag inom en VO, anser jag är 
arbetsprocessen. Att finna och rekrytera rätt spetskompetens är fördelaktigt. En 
virtuell organisation ger även möjligheten att arbeta på distans och att inte vara 
bunden geografiskt. De ovanstående argumenten anser jag vara viktiga faktorer att 
beakta inom en VO. En stor nackdel med att arbeta inom en VO, anser jag är 
osäkerheten. Detta speciellt när det gäller att bedriva långsiktiga samarbeten och för 
rekrytering av spetskompetens. Jag tror tyvärr att utvecklingen kommer att leda till en 
allt mer kortsiktig rekrytering av företag/deltagare. Detta är bra på kort sikt för alla 
parter, men inte under en längre period. Teknologin kommer i slutändan vara av stor 
betydelse för de virtuella lag som finns inom en VO. Om ovanstående resonemang 
inte följs, tror jag det är stor risk att marknaden kommer att undermineras för de 
företag som arbetar inom en VO. 
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11.2 Reflektioner 
Det ursprungliga syftet med detta arbete var egentligen att titta mer på de tekniska 
aspekterna som rör ett samarbete inom en virtuell organisation. Ganska tidigt i 
arbetsprocessen, upptäckte jag att detta skulle vara en svår uppgift att bearbeta. 
Svårigheter uppstod då relevant material skulle forskas fram och som kunde vara av 
intresse. Detta i kombination med att hitta lämpliga företag som kunde besvara en 
relevant frågeställning.  

Reflektioner har även gjorts på tillvägagångssättet, när det gäller sökning av företag 
under arbetsprocessen. Urvalet av företag som arbetar inom en VO, kunde ha haft en 
större spridning. De kontakter som togs med utländska företag gick genom 
mailkommunikation. Svårigheten låg i att få tillstånd en undersökning med dessa 
företag, på grund av den tidsbrist som rådde. Därför valde jag att koncentrera mig på 
den inhemska marknaden.  

Den virtuella organisationen kommer, enligt mina egna framtida visioner, att 
utvecklas ytterligare inom Sverige. Utvecklingen kommer främst att ske för små och 
medelstora företag. Detta påstående grundas på den forskning som gjort under 
undersökning. Jag tror nämligen att större företag får problem, när det gäller att 
upprätta förtroende (trust) under ett samarbete. Däremot kan nog bättre tekniska 
lösningar för kommunikation samt rekrytering av spetskompetens, göras i ett större 
företag, som arbetar inom en VO. 

 

11.3 Förslag till framtida studier 
� Titta mer på de tekniska aspekterna som finns inom en virtuell organisation. 

Gå djupare på det IT-stöd som kan vara av betydelse vid ett virtuellt 
samarbete. 

� Hitta andra organisationstyper som arbetar som en virtuell organisation. 
Jämföra dessa företag med de mer traditionella företag som existerar idag. 

� En forskning skulle kunna bedrivas för att kartlägga den geografiska 
lokaliseringen virtuella organisationer har idag. Skiljer sig sättet att samarbeta 
som en virtuell organisation beroende på var den upprättas.  
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Bilaga 1 - Introduktionsbrev 
 

Hej 

 

Mitt namn är Tonie Carlsson och jag studerar sista året på högskolan i Skövde, med 
inriktning på området informationssystemsutveckling. Syftet med mitt examensarbete 
är att ta reda på och undersöka vilka faktorer som bör beaktas, då ett virtuellt lag ska 
skapas inom en virtuell organisation.  

 

En virtuell organisation kan beskrivas som en temporär organisation, där flera företag 
samarbetar under en viss tidsbestämd projekttid. Samarbetet kan ske globalt och 
upphör att existera när samarbetstiden är slut.  

Virtuella lag är en grupp av människor med spetskompetens som kan befinna sig på 
olika geografiska platser. Samarbetet sker under en bestämd period och 
kommunikation sker elektroniskt. 

 

Huvudsyftet med undersökningen är att försöka ta fram olika kriterier som anses vara 
viktiga, då ett samarbete skall upprättas. Kan ett fungerande samarbete med en bra 
kommunikation kan göra företag mer konkurrensdugliga på ett korrekt och effektivt 
sätt? Ett annat syfte är att försöka ta reda på hur förtroende (trust) kan uppnås under 
ett samarbete (på bästa sätt) inom en virtuell organisation. 

Undersökningen kommer att genomföras i intervjuform och kommer att ligga till 
grund för examensarbetet. Intervjun kommer att omfatta ett antal frågor och beräknas 
att ta cirka 20 minuter. Önskas anonymitet, så är detta inget problem. Om Ni vill ta 
del av resultatet så kommer en kopia skickas till Er, om så önskas.  

 

Med vänliga hälsningar 

Tonie Carlsson 

Högskolan i Skövde 

a00tonca@student.his.se 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  
 

1. Företagsnamn: 

2. Namn på respondent:  

3. Befattning inom företaget: 

4. Arbetsuppgift: 

5. På vilket sätt anser ni er arbeta som en virtuell organisation? 

6. I vilken form anser ni er arbeta som en virtuell organisation? 

7. Att få rätt man med rätt behörighet är svårt, hur går ni tillväga för att hitta/använda 
rätt kompetens för projektet?  

8. Finns det specifika riktlinjer att följa då en virtuell organisation upprättas, om så 
vilka? eller skiljer sig samarbetet från gång till gång? 

9. Använder Ni någon typ av lagledare (projektledare) under samarbetet?      Hur stort 
ansvar får han under samarbetet och vilken roll har han under samarbetet? 

10. Hur skapar Ni ett förtroende (trust) mellan alla inblandade parterna under 
projekttiden? 

11. Är det viktigt att skapa ett bra förtroende (trust) och har ni några speciella 
strategier/guidelines för detta? 

12. Om konflikter och meningsskiljaktigheter skulle uppstå, tekniskt eller mellan 
lagdeltagarna, hur löser ni ett sådant problem? Vems är kunden? 

13. Hur sker kommunikationen mellan alla inblandade parter under processen? Vilken 
teknik används och på vilket sätt? 

14. Vilka fördelar anser Ni att en virtuell organisation har som samarbetsform?  

15. Vilka nackdelar anser Ni att en virtuell organisation har som samarbetsform? 
16. Hur ser framtiden ut för en VO idag? Vad anser Ni krävs för att starta en virtuell 
organisation?  

 


