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Abstract 
IT consulting firms increasingly work distributed with employees based in different 
geographic locations. In this there is a difficulty in developing and maintaining good soli-
darity and togetherness. Former research indicates that organizations need to frame and 
comply with strategies regarding distributed work in order to be successful and competi-
tive. This inquiry purpose to study the requirements needed to invent solidarity and 
togetherness in IT consulting firms. In this qualitative research the empirical data is gathe-
red through semi-structured interviews which is complemented with relevant literature. In 
order to create a distinct structure a theoretical framework with focus on social processes 
has been designed. By using the theoretical framework concrete strategies was formulated. 
The essence in this inquiry’s conclusion is the comprehension of invisible values in distri-
buted IT consulting firms. Invisible values refers to none-measurable aspects in the social 
working environment. This inquiry results in a few concrete suggestions regarding te-
chnical solutions that can support the social processes in distributed organizations.  
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Förord 
Ett stort tack riktas till vår kontaktperson på IT-konsultbolaget vars insatser har varit avgö-
rande för denna studie. Vi vill även tacka de respondenter som ställt upp och möjliggjort 
detta arbete.  

Under hela processen har vårt största stöd varit vår handledare som med sin kunskap och 
sitt trygga och pedagogiska handlingssätt väglett oss genom arbetet. Vi vill därför rikta ett 
stort tack till Per-Olof Ågren för den uppmuntran som varit av stor betydelse under denna 
period. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste årtiondena har tekniken utvecklats på ett sätt som påverkat och förändrat 
grundläggande förutsättningar i samhället, inte minst människors möjligheter till interaktion 
så väl privat som i arbetslivet. Som ett resultat av detta arbetar allt fler organisationer 
distribuerat, det vill säga på distans, för att av tidsmässiga och ekonomiska skäl kunna nyttja 
geografiskt spridda kompetenser. Arbetsformerna i en virtuell organisation kan variera. Vad 
som kännetecknar en sådan är enligt Afsarmanesh och Camarinha-Matos (refererat i 
Afsarmanesh, Camarinha-Matos & Ollus, 2005) att den utgörs av en grupp individer som 
med hjälp av modern teknik kan samla olika kompetenser och kunskaper för att optimera 
möjligheten att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. 

Att arbeta virtuellt ställer nya krav på så väl ledning som medarbetare, men även på tekni-
ken. Den teknik som är central i denna undersökning är informations- och kommunikations-
teknik (hädanefter IKT). IKT definieras som digital teknik med fokus på kommunikation vil-
ken ger förutsättningar för tillgång, hantering, integrering och skapande av information 
(International ICT Literacy Panel, 2002). Samverkan och informationsutbyte via IKT ställer 
krav på dess användare och det sätt användarna via kommunikation bygger sociala 
relationer. Samhörighet utgörs av faktorer som på olika sätt skapar samtycke mellan 
individerna i en grupp (Akert, Aronson, Wilson 2005).   Det kan exempelvis handla om 
gemensamma intressen eller värderingar. God samhörighet är grundläggande för att en 
grupp ska kunna genomföra arbetsuppgifter samt lösa problem tillsammans. 

Att arbeta distribuerat med stöd av IKT har visat sig vara effektivt men också utmanande i 
och med vissa sociala aspekter, så som samhörighet och kommunikation. Med anledning av 
detta genomförs en fallstudie vid ett lokalt kontor som är en del av ett globalt management 
och IT-konsultbolag. Organisationen innefattar flera lokala kontor i många olika länder och 
arbetar därför i stor utsträckning virtuellt. 

I undersökningen tas hänsyn till att sociala relationer skapas och utvecklas på olika sätt 
vid fysiska möten och vid virtuell kontakt. På det kontor där fallstudien genomförs har 
medarbetarna olika roller där kontakt förekommer såväl lokalt, nationellt och globalt. Utifrån 
dessa förutsättningar genomförs studien med dessa tre olika angreppssätt vilka är lokalt, 
nationellt och internationellt med fokus på samhörighet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att genom tidigare forskning och empiriska studier skapa förståelse för organisato-
risk samhörighet med stöd av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom IT-
konsultbolag. Detta med särskilt fokus på sociala aspekter såsom kommunikation, grupp-
dynamik och ledarskap. Utifrån studien avses strategier med förslag på konkreta tekniska 
och sociala lösningar utformas vilken ska kunna appliceras inom den studerade organisat-
ionen. 
 
Utifrån syftet har denna frågeställning formulerats: 

Vilka förutsättningar krävs för att lyckas åstadkomma en god samhörighet på IT-konsultb-
olag med stöd av IKT?  
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2. Teoretiskt ramverk 
Detta avsnitt syftar till att skapa ett underlag baserat på teorier som på olika sätt relaterar 
och skänker mening till undersökningen. Ramverket kommer utgöras av ett socialpsykolo-
giskt perspektiv och en redogörelse för relevanta teorier inom området. Den genererade kun-
skapen kommer i kombination med tidigare forskning att ligga till grund för dataanalysen 
samt utformandet av de strategier som presenteras. Utifrån ett holistiskt synsätt lyfts teorier i 
kommunikation, gruppdynamik och ledarskap. Detta för att anlägga ett helhetsperspektiv 
där väsentliga delar av organisatorisk samhörighet studeras närmre. 

2.1 Kommunikation 

2.1.1 Organisatorisk kommunikation 
Arbetet utgår i denna undersökning ifrån definitionen av Goldhaber (1990, s. 16) 
“organisatorisk kommunikation sker inom nätverk, som bygger på relationer med ömsesidiga 
behov av varandra, och utgörs mer specifikt utav de processer genom vilka skapande och ut-
byte av information sker i syfte att hantera kontextens komplexitet”. Annorlunda uttryckt 
handlar kommunikation i organisationer till stor del om att koordinera och synliggöra 
information, i form av tankar och handlingar, för att uppnå såväl individuella som gemen-
samma mål. (Heath och Bryant, 2012).   

Vidare menar Heath och Bryant (2012) att det är viktigt att anlägga ett medvetet perspek-
tiv vid studerandet av organisatorisk kommunikation. Detta utgörs av förståelsen att 
kommunikation, oavsett i vilken kontext den sker, i första hand bör tänkas på som interakt-
ion mellan två eller flera självständiga individer. Så gäller även organisatorisk kommunikat-
ion. Denna insikt är viktig då kommunikation alltid präglas av den enskilde individens käns-
lor, attityder och tankevärldar och allt som kommuniceras i en organisation påverkas 
oundvikligen av dessa (Goldhaber, 1990). Kommunikation är inte bara ett verktyg för att 
uppnå mål och genomföra uppgifter utan också ett sätt för individen att uppfylla och bekräfta 
den roll denne har i en organisation (Heath och Bryant, 2012). 

2.1.2 Icke-verbal kommunikation 
Backlund (1991) menar att icke-verbal kommunikation är en mycket viktig faktor för att ut-
trycka ett visst budskap. Denna typ av kommunikation utgörs till exempel av kroppsspråk 
och sker kontinuerligt, både medvetet och omedvetet. Även då en person aktivt inte väljer att 
tala så uttrycker hen ett budskap i form av exempelvis ansiktsuttryck och gester. Kroppsspråk 
förstärker ord som uttrycks i verbal kommunikation och utgör så mycket som 70% av 
kommunikationen. Således är icke-verbal kommunikation mycket viktig för tolkandet av 
budskapet. Risken för att missförstånd mellan avsändare och mottagare uppstår minimeras 
när verbal kommunikation kompletteras med icke-verbal kommunikation (Rogers och 
Steinfatt, 1999) 

Den vanligaste problematiken som uppstår i ett kommunikationsflöde menar Backlund 
(1991) är att mottagare och sändare inte använder gemensamma begreppsvärldar. På så sätt 
skapas ofta förutfattade meningar som hindrar informationsutbytet och informationen tolkas 
olika av individerna. Vid direkt kommunikation är det lättare att kontrollera att informat-
ionen mottagits på det sätt som sändaren avsett. Detta kan ske antingen via kontrollerande 
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frågor eller till exempel ögonkontakt. Backlund (1991) menar att vi med ögonkontakt bekräf-
tar varandra i ett samtal omedvetet och medvetet. Med hjälp av ögonkontakt kan vi visa såväl 
känslor som vår ståndpunkt i den kontext samtalet sker i. 

2.1.3 Formell och informell kommunikation 
För att förstå den kommunikation som sker inom organisationer är det viktigt att göra en 
distinktion, och att förstå skillnaden, mellan formell och informell kommunikation (Larsson, 
2001). Vad som skiljer dessa åt är i grund och botten orsaken till dess uppkomst, vilket i 
förlängningen också påverkar vilka samtalsämnen som är aktuella i de olika forumen 
(Backlund, 1991). Formell kommunikation är enligt Larsson (2001) den som sker på inrådan 
av organisationen och som stöttar de strukturer och behov som finns inom 
denna.  Falkheimer & Heide (2007) förklarar att kommunikativa aktiviteter av formell karak-
tär är styrda av organisationens intressen vad gäller såväl tillvägagångssätt som innehåll. Vi-
dare menar författarna att den formella kommunikationen lämpar sig bäst för, och är mest 
framgångsrik i, rutinmässiga processer som i hög grad präglas av förutsägbarhet och struk-
tur. 

Vid sidan av denna förekommer även informell kommunikation. Enligt Larsson (2001) ut-
görs informell kommunikation av de kommunikationsprocesser som medarbetare själva tar 
initiativ till och formar. Medarbetares dagliga sociala kontakt, vilken oftast är helt oplanerad, 
är en del av den informella kommunikationen (Kreps, 1990). Informella kommunikations-
processer går inte att kontrollera eller att påverka och är samtidigt kommunikativa aktivite-
terna som tar allra störst plats i organisationer (Falkheimer & Heide 2007). Lid Falkman och 
Lid Falkman (2014) menar att den informella kommunikationen utgörs av det småprat som 
hela tiden pågår mellan medarbetare. Dessa dialoger är meningsskapande och hjälper 
medarbetare att tolka och förstå regler, visioner, beslut och målsättningar. Den informella 
kommunikationen är viktig för medarbetarens sociala relationer eftersom att dessa dialoger 
skapar förtroende och gemenskap. 

Larsson (2001) förklarar vidare relationen mellan den formella och informella 
kommunikationen i en organisation och klargör att dessa samspelar och kompletterar 
varandra. Den formella kommunikationen syftar vanligen till olika former av informations-
spridning, vilken inte alltid uppfylls genom dessa kommunikationsvägar. Därmed skapas 
informell kommunikation som ett verktyg för att uppfylla medarbetarnas informationsbehov. 
I vilken utsträckning den informella kommunikationen förekommer beror alltså till viss del 
på hur väl informationsbehovet uppfylls genom de formella kommunikationsvägarna. 

2.2 Grupprocesser och gruppdynamik 
De flesta av oss har sannolikt någon typ av uppfattning om vad en grupp är för något. För att 
skapa en utgångpunkt ges förslag på definitioner och tankesätt kring grupper nedan. En 
grupp är två eller fler individer som påverkar och interagerar med varandra utifrån behov 
och mål (Aronson, 2005). Grupper kan vidare identifieras i två olika typer, primär- och 
sekundärgrupper (Brante, 2015). Enligt Brante (2015) och Hogg & Vaughan (1995) karaktäri-
seras primärgrupper av personliga och känslomässiga relationer med hög grad av identifi-
kation där gruppen har stor betydelse för den enskilde medlemmen.  I sekundärgrupper är 
inte samhörigheten lika utpräglad som i primärgrupper. Där är kontakten istället mer 
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opersonlig och har inte samma känslomässiga grund. Brante (2015) menar att arbetslag och 
kollegor tillhör primärgruppen, medan Hogg & Vaughan (1995) menar att dessa bör 
kategoriseras i sekundärgruppen. Detta visar på en distinktion i hur relationerna mellan 
kollegor i en organisation kan se ut. 

I alla grupper finns sociala normer och sociala roller vilka utgör ett slags ramverk för vad 
som betraktas vara ett korrekt beteende. Dessa utgörs av värderingar, åsikter och idéer. De 
skiljer sig åt på så vis att sociala normer gäller hela gruppen och präglar således alla dess 
medlemmar. Sociala roller syftar snarare till ett förväntat beteende utifrån en enskild med-
lems specifika titel eller funktion. (Aronson, 2005) 

2.2.1 In och out-groups 
Det krävs väldigt lite för att individer ska börja känna och betrakta sig som en grupp. Crisp 
och Turner (2014) menar att det ibland räcker med själva konstaterandet att en sammansätt-
ning människor är en grupp för att en gruppmentalitet och identitet ska uppstå. När en 
gruppmentalitet uppstår skapas även en känsla av tillhörighet vilket leder till ett “vi-tänk”. 
Detta benämns in-group bias och åsyftar att vi favoriserar den grupp vi känner tillhörighet 
till, vår in-group. Samtidigt tänker medlemmar i en in-group på andra utomstående grupper, 
out-groups, i negativ dager vid detta fenomen. Vidare kan detta leda till ett fördomsfullt tän-
kande mot out-groups. Fördomarna utgörs av förutfattade och känsloladdade attityder som 
är grundade i felaktig information. Författarna menar att det är möjligt att komma från detta 
tankemönster då in-groups interagerar och samarbetar med out-groups. Vidare redogörs för 
teorin Realistic Group Conflict Theory vilken beskriver det faktum att behov eller intresse av 
samma begränsade resurser tenderar att öka konkurrensen mellan in-groups och out-groups, 
vilket förstärker in-group bias. 

Crisp och Turner (2014) menar att en stark in-group bias kan resultera i groupthink, vil-
ket innebär en oförmåga att anlägga ett kritiskt perspektiv. Detta grundar sig dels i viljan att 
upprätthålla en konformitet, dels i ömsesidigt och överdrivet förtroende till påståenden inom 
den egna gruppen. Groupthink tenderar att leda till ett starkt kritiskt tänkande mot out-
groups idéer och handlingssätt. 

2.3 Ledarskap 
Yukl (2005) presenterar ett antal ledaregenskaper som framgångsrika ledare ofta innehar. 
Ett urval av dessa handlar om personlig integritet och kunskap vilket kan bidra till tillit och 
gott samarbete med ledarens medarbetare. Författaren beskriver att det är viktigt att en le-
dare för en grupp har tre olika färdigheter. Det handlar dels om tekniska färdigheter för 
metoder och modeller och kognitiva färdigheter för att hantera till exempel komplexa arbets-
uppgifter.  

Det viktigaste menar Yukl (2005) dock är de beteendevetenskapliga färdigheter som främ-
jar kommunikation med medarbetarna. Vidare leder dessa färdigheter och interaktion till 
samhörighet och möjliggör för ledaren att lyssna på sina medarbetare. Även Olsson (2001) 
menar att den viktigaste egenskapen för en ledare är att lyssna på sina medarbetares åsikter. 
För att åstadkomma detta är det viktigt att ledaren är väl insatt i organisationen och har kun-
skap om den verksamhet hen arbetar i. Har man gjort detta och lyssnar på sina medarbetares 
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åsikter kan man sedan omsätta informationen i ett kvalitativt förbättringsarbete. Det kan 
exempelvis bestå av förändringsstrategier eller kvalitetshöjande aktiviteter. 

Ytterligare en viktig aspekt att ta i beaktning som ledare är distansen till sina medarbe-
tare. Antonakis & Atwater (2002) menar att det dels kan finnas fysiska avstånd men även 
sociala och psykologiska avstånd i form av upplevda skillnader i status, ranking, makt och 
andra faktorer som påverkar graden av intimitet och kontakt mellan ledare och medarbetare. 
Vid låg grad av socialt avstånd kan ledarens inflytande minska samtidigt som det kan öka 
tilliten från dess medarbetare. Författarna menar att ett långt fysiskt avstånd mellan ledare 
och medarbetare ofta även leder till en förlust av det sociala avståndet. Lid Falkman och Lid 
Falkman (2014) menar att egenskaperna som krävs för en god ledare är särskilt viktiga när 
det sker på ett fysiskt avstånd.  
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3. Tidigare forskning  
I avseende att förankra det studerande ämnet följer en redogörelse för tidigare forskning 
inom ämnesområdet. Detta med huvudsakligt syfte att motivera denna fallstudies relevans 
och bidrag till forskningsområdet samtidigt som det bidrar till en fördjupad kunskap. Avsnit-
tet utgörs av tre delar där forskningsfronten presenteras inom områdena kommunikation, 
grupprocesser och gruppdynamik samt ledarskap. 

3.1 Kommunikation 
Vid virtuell kommunikation finns det ett flertal faktorer som bör tas i beaktning för att uppnå 
ett gott resultat. Grundläggande för att uppnå framgångsrik kommunikation menar 
Koppman och Gupta (2014) är en gemensam kunskap då det visat sig vara svårt för medarbe-
tare att annars förstå varandra. Denna gemensamma kunskap åsyftar att förbättra medarbe-
tarnas sätt att kommunicera och samarbeta genom en ömsesidig förståelse. Detta menar 
dock författarna är svårt att uppnå i virtuella organisationer vilket ofta leder till problematik i 
kommunikationsprocesser. 

För att lyckas skapa relationella kontakter i en organisation är det viktigt att främja och 
möjliggöra informell kommunikation (Backlund, 1991). Lid Falkman och Lid Falkman (2014) 
föreslår exempelvis att deltagarna i telefonmöten bör ansluta fem minuter innan avsatt tid 
för att skapa utrymme för det sociala småpratet som annars tenderar att uppkomma i fysiska 
möten. Den informella kontakten mellan medarbetare främjar också tilliten mellan varandra 
vilket har stora fördelar för organisationer (Mitchell och Zigurs, 2009). Detta i sin tur kan 
resultera i att virtuella möten ofta är mer effektiva än fysiska möten. I de fall operativa 
uppgifter ska diskuteras menar Lid Falkman och Lid Falkman (2014) att mötet främjas av att 
hållas virtuellt i och med att dessa ofta är mer strukturerade och därför kan hållas korta och 
koncisa. Är det snarare emotionella eller stora frågor som ska diskuteras är fysiska möten 
mer värdefulla, men då det inte är geografiskt möjligt måste det informella samtalet stödjas. 
Det är i den informella kommunikationen mellan medarbetare och chefer som nya idéer föds 
och värdefull information sprids lättare än i formella situationer. I detta har tekniken en 
viktig funktion då den i fel utformning och vid fel användning istället kan komma att leda till 
bristande tillit och samhörighet (Mitchell och Zigurs, 2009).  

Tidigare forskning visar även på vikten av icke-verbal kommunikation men att denna är 
svår att uppnå i virtuella organisationer. Det finns en tydlig diskrepans beträffande hur detta 
ska gå till väga. En ofta diskuterad lösning är videokonferenser och videosamtal mellan två 
personer. Viss forskning visar på att videokonferenser leder till uteslutande av personer som 
inte blivit notifierade av mötet (Bailey och Hinds, 2015). Det har även uppkommit att denna 
typ av kommunikationsteknik är ineffektiv och har bristande säkerhet för organisationer 
(Lings et al, 2007). Å andra sidan presenteras inte alternativa tekniska lösningar som kan 
stödja den icke-verbala kommunikationsprocessen i virtuella organisationer. Lid Falkman 
och Lid Falkman (2014) menar att videokonferens är ett fullgott verktyg då medarbetarna 
redan känner varandra och kan se varandras respons och minspel. Att mötas på detta sätt ger 
utöver det icke-verbala även utrymme för den så viktiga informella kommunikationen.  
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3.2 Grupprocesser och gruppdynamik 

3.2.1 Samhörighet och tillit inom distribuerade organisationer 
I tidigare forskning har uppmärksamhet ägnats åt samhörighet i distribuerade team och 
organisationer. Powell et al. (2004) konstaterar att samhörighet är grundläggande för att 
gruppmedlemmar ska känna sig trygga och tillfreds. Vidare framhålls att det, i studerandet 
av samhörighet, uppkommit resultat som inte är helt samstämda. Vissa resultat tyder på att 
det inte går att uppnå samma grad av samhörighet i distribuerade team som det går att göra i 
traditionella team och att det därför är mer vanligt med bra gruppsammanhållning i tradit-
ionella team. Detta som en följd av det faktum att interaktion i distribuerade team i huvudsak 
sker via IKT och inte i direktkontakt. Samtidigt finns forskning som visar att det går att 
uppnå likvärdig samhörighet i distribuerade team som i traditionella, men att det tenderar 
att vara en längre och mer krävande process.  

I den studie som genomförts av Mitchell och Zigurs (2009) fastslås att tillit som fenomen 
är och sedan långt tillbaka har varit ett centralt studieobjekt i forskning om virtuella team. 
Enligt Al-Ani och Redmiles (2009) som har studerat tillit i distribuerade team är förekoms-
ten av tillit en förutsättning för att en grupp ska kunna hantera problematik och komplexa 
situationer på ett bra sätt. Även Powell, Piccoli och Ives (2004) menar att tillit är av stor bety-
delse i distribuerade organisationer och att det är en bidragande faktor till framgång och 
goda resultat. Samtidigt betonas att det finns en stor utmaning i att uppnå tillit i distribue-
rade team, främst eftersom att det inte ligger i den mänskliga naturen att känna tillit till en 
annan individ utan att ha träffat denne och gjort en bedömning av dennes trovärdighet.  

Efter den omfattande kartläggning av tidigare forskning som Mitchell och Zigurs (2009) 
genomfört kategoriserar och namnger de olika former av tillit som uppkommer och åter-
skapas i olika processer. Genom att problematisera tillit på detta sätt synliggörs flera 
aspekter av tillit som är viktiga att ta i beaktande i studerandet av distribuerade organisat-
ioner. För denna studie framstår tre av de diskuterade formerna särskilt betydelsefulla. Den 
första av de tre tillitsformerna är kognitiv tillit, vilken åsyftar det förtroende och den sam-
hörighet som uppstår i en grupp när medlemmar lär känna varandra och skapar personliga 
relationer. Den andra formen benämns som identifikationstillit och uppstår när medlemmar 
i en grupp har samma värderingar och målsättningar och därmed skapar tillit genom att 
identifiera sig med varandra. Den tredje och sista dimensionen av tillit är fördröjd tillit vilken 
avser de processer där utvecklingen mot ett fullt samarbete mellan olika individer eller grup-
per eventuellt fördröjs på grund av att kommunikation främst sker genom IKT.  

3.2.2 Avstånd i distribuerade organisationer 
I tidigare forskning identifieras och definieras olika aspekter av avstånd som förekommer i 
distribuerade organisationer. Dessa kan komma att ha varierande betydelse för olika delar i 
studien då de i olika grad påverkar och relaterar till det lokala, nationella och internationella 
perspektivet som anläggs.  

Ångerfalk et al. (2005) beskriver temporal distans, geografisk distans och sociokulturell 
distans. Med temporal distans åsyftas tidsmässiga skillnader. Det kan till exempel handla om 
gruppmedlemmar som befinner sig i olika tidzoner. Den geografiska distansen grundar sig i 
det fysiska avstånd som finns mellan gruppmedlemmar, men syftar mer specifikt på den in-
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sats det kräver av medlemmar att ta sig till en och samma plats. Slutligen diskuteras den 
sociokulturella distansen vilken utgörs av kulturella skillnader och den grad av förståelse som 
gruppmedlemmar har för andra medlemmars värderingar och normer. De sociokulturella 
skillnaderna utgörs dels av faktorer som språk, nationell tillhörighet och politiska ställnings-
taganden men även av faktorer som organisationskultur, arbetsmoral och motivationsfak-
torer.  

3.3 Ledarskap 
För att skapa en god samhörighet mellan medarbetare krävs ett medvetet och engagerat 
ledarskap. Att leda i distribuerade organisationer ställer särskilda krav på alla medarbetare, 
inte minst ledaren. Genom tidigare forskning har ett antal riktlinjer fastställts för framgångs-
rikt ledarskap i distribuerade organisationer.  

En studie genomförd av Zigurs (2003) mynnar ut i ett antal rekommendationer vad gäller 
tanke- och handlingsätt en ledare bör ha för att forma välfungerade virtuella team. Grund-
läggande är att ledaren initierar team building-aktiviteter där medarbetare får chansen att 
mötas personligen och skapa relationer till varandra. Dessa personliga möten blir en grund 
för medarbetare i distribuerade team att utgå från i fortsatt samarbete där interaktion sker 
främst genom IKT. Engestang och Lanning (2004) menar att det ofta saknas incitament för 
sådana aktiviteter från ledningsnivå och att detta är en vanlig orsak till att medarbetare inte 
känner gemenskap i sina arbetsgrupper.  

Som ett ytterligare steg i skapandet av samhörighet menar Zigurs (2003) att det är av stor 
betydelse att ledaren ständigt värnar om och aktivt arbetar för utvecklingen av relationer 
inom en grupp. Detta kräver ofta särskild uppmärksamhet i distribuerade organisationer ef-
tersom att de aktiviteter som vanligtvis skapar starka sociala band tenderar att gå förlorade i 
och med teknikmedierad interaktion. Lid Falkman och Lid Falkman (2014) menar att det 
även är viktigt att ledaren tar sig tid för sina anställda för att skapa en relation med dem. För 
att främja detta är fysiska möten att föredra då spontana samtal och diskussioner möjliggörs, 
vilket underlättar senare virtuell kommunikation.  

Malhotra, Majchrzak och Rosen (2007) redogör för konkreta direktiv vad gäller ledarskap 
och kommunikation i distribuerat arbete. Den mest centrala förutsättningen är att ledaren 
utvecklar och bevarar en tillit hos medarbetarna genom användning av det IKT-stöd som ges. 
För att lyckas med detta krävs att ledaren upprättar normer och regler för hur information 
ska kommuniceras. Beroende på vilken kontext arbetet föreligger i bör kommunikation och 
information behandlas olika. Till grund av detta måste medarbetarna vara medvetna om 
exempelvis vad som är adekvat information, när information får spridas och hur man förvän-
tas bete sig i till exempel telefon- och videosamtal. 

Zigurs (2003) framhåller även att det är viktigt att ledaren ger medarbetare möjlighet och 
uppmuntran att reflektera över den samarbetsform distribuerat arbete innebär och inte 
minst över sin egen roll i det distribuerade teamet. Detta är ett sätt att säkerställa en 
medvetenhet hos medarbetaren samtidigt som det ökar chanserna till aktiva ställningstagan-
den kring hur arbetet bör bedrivas. Vad gäller medarbetarens personliga drivkrafter och be-
hov är det enligt Engestang och Lanning (2004) av yttersta vikt att ledaren känner till och 
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visar intresse för dessa. Detta är en förutsättning för att ledaren ska kunna agera stöd för sina 
medarbetare och i förlängningen också att medarbetare vill stanna kvar i organisationen.  
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4. Metod 

4.1 Den kvalitativa studien 
För att skänka struktur och för att kunna hantera och genomföra undersökningens olika de-
lar måste en metod tillämpas (Bryman, 2011). I denna studie undersöks en specifik 
organisation och dess komplexitet och benämns därmed som en fallstudie (jmf Bryman, 
2011). Studien syftar till att skildra den studerade organisationens verklighet, samtidigt som 
problematiken är vanligt förekommande i IT-konsultbranschen och således genererar stu-
dien strategier som är allmänt applicerbara. Som verktyg för att genomföra den avsedda 
fallstudien användes en kvalitativ forskningsmetod. I denna studie innebär det att 
angreppssättet är abduktivt och tolkande, vilket stämmer väl överens med fallstudiens syfte i 
att skapa förståelse. I den kvalitativa studien är avsikten att synliggöra människors hand-
lingar samt att förstå dessa handlingars betydelser och innebörder (Eriksson, 2015). För att 
uppnå en fördjupad och detaljerad förståelse för människors handlingar och beteenden före-
dras en kvalitativ metod snarare än en kvantitativ (Bryman, 2011). Detta eftersom kvantita-
tiva studier genererar stora mängder data snarare än beskrivande information. Att en abduk-
tiv forskningsansats tillämpats innebär att tidigare teorier kombineras med empiriskt 
material för att generera kunskap (Fejes et al, 2014).  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
Som en del av kvalitativ metod har semistrukturerade intervjuer genomförts för datain-
samling. Vid semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från intervjuguider med specifika 
teman vilka avses beröras under intervjun. Vidare har ett antal följdfrågor utformats tillhö-
rande varje tema för att undersöka det specifika området. Det råder dock relativt stor frihet 
att under intervjuns gång frångå guiden och anpassa intervjun utifrån respondentens svar. 
(Bryman, 2011) 

Fyra olika intervjuguider formulerades med mellan fem och tio teman och tillhörande frå-
gor. Intervjuguidernas utformning varierade beroende på intervjuform och informantens roll 
i den studerade organisationen. I de intervjuguider som bifogas som bilagor har vissa föränd-
ringar gjorts med hänsyn till forskningsetiska principer och löftet om att avidentifiera 
respondenterna. Fem enskilda intervjuer och en fokusgruppsintervju med fem deltagare 
genomfördes i ett konferensrum på IT-konsultbolagets kontor. Alla genomförda intervjuer 
spelades in för att underlätta bearbetning och analys. De enskilda intervjuerna varierade nå-
got i längd men var alla mellan 30-60 minuter långa.  Bedömningen gjordes att en kombi-
nation av intervjuformerna ökar möjligheterna och chanserna till att få information som 
stämmer så väl överens med verkligheten som möjligt. Detta eftersom information tenderar 
att framställas på olika sätt då intervjuer sker individuellt jämför med i grupp (Bryman, 
2011). Två av de enskilda intervjuerna genomfördes via telefon då möjligheterna att befinna 
sig på samma plats som dessa respondenter inte fanns. Telefonintervjuerna pågick under 
cirka 30-40 minuter vardera och likt övriga intervjuer spelades även dessa in. 
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4.3 Urval 
Valet av att genomföra fallstudien på det lokala kontoret grundade sig i tidigare kontakt med 
en av medarbetarna som även kom att bli kontaktperson under arbetet. Därmed kan valet av 
organisation och kontor betraktas som ett bekvämlighetsurval (jmf Bryman, 2011) även om 
syftet alltid varit att undersöka ett globalt IT-konsultföretag. Respondenterna som deltog i 
intervjuerna har samtliga valts utifrån ett målinriktat urval. Detta innebär att det finns en, 
utifrån syfte och frågeställningar, strategisk tanke bakom respondenternas medverkan (jmf 
Bryman, 2011). I denna undersökning har informanterna valts utifrån vilken position och roll 
de har i organisationen. I valet av respondenter med varierande roller eftersträvades en 
nyanserad inblick och förståelse för uppfattningar och strukturer inom organisationen.   

Ett bekvämlighetsurval har delvis används vid en av telefonintervjuerna då tidigare kon-
takt med denne informant förekommit. Med det sagt utesluts inte att personen hade valts 
även om enbart ett målinriktat urval hade tillämpats. Alla urval har skett i samråd med 
kontaktpersonen på det lokala kontoret där dennes kontakter och insikt i organisationen va-
rit till stor nytta.  

4.4 Tillvägagångssätt och innehållsanalys 
För att undersöka hur samhörighet kan uppstå med hjälp av IKT vid det studerade IT-
konsultbolaget insamlades information genom dels intervjuer men även genom relaterad 
litteratur. För att kunna tolka och analysera det material som samlats in under intervjuerna 
spelades dessa in för att i ett senare skede transkriberas. Vid transkriberingen gjordes en 
första avvägning av relevant data. Således noterades det som bedömdes mest centralt utifrån 
studiens syfte, frågeställning samt tidigare forskning. Under transkriberingen antecknades 
viktiga passager men även betydelsefulla konkreta uttalanden och citat.  

Bryman (2011) menar att ett sätt att analysera innehållet av kvalitativ data är att identifi-
era och utforma teman och kategorier. Vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet 
användes detta tillvägagångssätt då kategorier utformades utifrån den litteraturstudie som 
genomförts i tidigare forskning och teoretiskt ramverk. För att tydliggöra det för oss själva 
användes färgkodning för att identifiera de tre geografiska nivåerna, lokalt, nationellt och 
internationellt. När detta genomförts skedde ytterligare kategoriseringar där olika processer 
specificerades utifrån teoretiskt ramverk. Tre huvudrubriker utformades, vilka utgörs av 
kommunikation, grupprocesser och ledarskap. Vidare genomfördes ytterligare tematisering 
för att dela upp dessa processer i underkategoriseringar vilket kategoriserats i teoretiskt ram-
verk. I och med detta tillvägagångssätt blev det möjligt att se samband mellan tidigare littera-
tur och insamlat empiriskt material. 

4.5 Etiska överväganden 
Som en del av studien beaktas och efterföljs Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska prin-
ciper i syfte att säkra deltagares trygghet och integritet. Dessa är utformade i fyra huvudkrav 
som respondenterna måste informeras om och som måste efterföljas under hela processen. 
Detta innebär att informanterna ska vara medvetna om studiens syfte, dess användningsom-
råde och om deras funktion i forskningsprocessen. Dessutom ska informanterna vara med-
vetna om att deras medverkan är helt frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta 
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sitt deltagande eller att inte svara på frågor. Vidare ska insamlat material med etiskt känslig 
information hanteras och lagras på ett sådant sätt att utomstående inte kan nå detta eller 
identifiera enskilda individer som medverkat i studien. Ytterligare ett krav är att insamlad 
data endast används i forskningsändamål för den ämnade studien. 

Informationen om dessa krav kommunicerades muntligen till respondenterna då intervju-
erna genomfördes och i samband med detta gavs också samtycke till medverkan givet dessa 
förutsättningar. Utifrån Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer angående skyddandet av med-
verkandes identitet har samtliga identifikationshandlingar avkodats. Detta innebär ett ute-
slutande av organisationens namn samt respondenternas namn, befattning, kön och ålder. 
Trots vikten av att intervjua informanter med olika roller är det inte väsentligt att redogöra 
för dessa, då det inte är av betydelse för studiens resultat vem som sagt vad.  

4.6 Kritik av metod  
I och med att en kvalitativ studie genomförts med semistrukturerade intervjuer har öppna 
diskussioner med respondenterna förts. För en tydligare och mer lättöverskådlig bild av hur 
kontakt och samverkan mellan medarbetare sker hade en kvantitativ studie kunnat genom-
föras i form av exempelvis enkäter. Vid transkribering av intervjuerna har detta dock fram-
kommit med mer nyanserande och reflekterande svar än vad det uppskattningsvis hade 
gjorts med enkäter. En medvetenhet har även funnits i att svaren kan vara något påverkade 
av att respondenterna spelats in och således inte uttryckt sina exakta tankar och åsikter (jmf 
Bryman, 2011).  

Givet studiens holistiska karaktär gjordes valet att fokusera på samtliga geografiska ni-
våer. Detta trots begränsade möjligheter att kontakta internationella medarbetare. Studiens 
syfte var från början att enbart ha ett nationellt angreppssätt, men vid närmare studie av 
organisationen framgick att stora delar av den dagliga verksamheten sker internationellt. För 
att uppnå god samhörighet på nationell och internationell nivå står det klart att det är viktigt 
att även ta lokal nivå i beaktande.  
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5. Resultat 
Detta avsnitt syftar till att redogöra för den empiriska data som samlats in genom intervjuer 
på IT-konsultbolaget. Kapitlet är strukturerat efter tre geografiskt skilda nivåer vilka är lo-
kalt, nationellt och internationellt. Under dessa nivåer tydliggörs resultatet i olika kategorier 
som är avgörande faktorer beträffande samhörighet i organisationer med koppling till teknik. 
Delar av resultatet presenteras med hjälp av begrepp som diskuterats i avsnittet teoretiskt 
ramverk.  

En informant med lång erfarenhet inom företaget gjorde det insiktsfulla och viktiga 
konstaterandet att alla individer har olika syn på värdet av sociala relationer i arbetslivet. För 
vissa är arbetsplatsen enbart för professionella relationer medan det för andra är viktigt att 
känna en personlig anknytning för kollegor. Detta påstående möjliggör en mer nyanserad syn 
på den empiriska data som studien genererat.  

5.1 Lokal nivå 

5.1.1 Kommunikation 
Mycket av den kommunikation som förekommer på det lokala kontoret uttrycks ske ansikte 
mot ansikte snarare än via tekniska hjälpmedel. En informant menar att det varierar om tek-
nik används eller inte. Det beror till exempel på om den man vill kontakta är upptagen, då är 
det lättare att skicka ett mail som besvaras när personen i fråga är tillgänglig igen. Är det sna-
rare ett brådskande ärende så föredrar informanterna att ringa till sina medarbetare. Gene-
rellt föredrar samtliga informanterna dock den personliga, fysiska, kontakten då det dels 
genererar snabba svar men även bygger relationer mellan kollegorna.  

Det existerar även mycket kommunikation som inte berör det professionella yrket. Detta 
sker exempelvis under fikaraster då medarbetarna möts vid kaffemaskinen och hinner disku-
tera gårdagens fotbollsmatch. En informant uttrycker att det är detta som gör att privata 
relationer skapas vilket är betydelsefullt för tillit och förtroende. Samtliga informanter menar 
att detta är en viktig del av samhörigheten i organisationen vilket också gör att de trivs i sitt 
arbete.  
 

“Hade man inte känt att man kunde umgås med kollegorna privat, hade det inte alls 
känts kul att jobba här.” 

 
En informant uttrycker att detta troligtvis präglas av det öppna kontorslandskap som de 
arbetar i. Hen uttrycker att det gör att det är lättare att ta initiativ till att till exempel gå iväg 
och äta lunch tillsammans med varandra. Detta tror informanten leder till starkare band i 
relationerna då inte enbart arbete diskuteras. En annan respondent menar att detta tillväga-
gångssätt även är positivt vid kontakt med kunder, just för att mer avslappnade relationer 
skapas. För att gynna goda relationer mellan medarbetare finns även en fritidsklubb som 
ansvarar för att gemensamma aktiviteter genomförs. En respondent förklarar att det till 
exempel kan vara en middag en onsdagskväll eller en fisketur en lördagseftermiddag.  
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5.1.2 Tydligare mål och ledarskap, rekrytering 
Ett återkommande tema är behovet av mål, visioner och sammanhållande strukturer på lokal 
nivå. En informant efterlyser gemensamma målsättningar och ett tydligare ledarskap och 
menar att det skulle vara positivt för känslan av samhörighet. Informanten uttrycker en oro 
för förmågan att få medarbetare att stanna i företaget och berättar om att många anställda 
väljer att sluta vid det studerade företaget för att istället arbeta för konkurrenter eller kunder.  
 

”Hamnar man lite avsides och bara bidrar till företaget men inte får något tillbaka 
så tappar man lite sin motivation.” 
 

En annan informant menar att en bidragande orsak till att konsulter väljer att lämna företa-
get är den, i avsnittet ovan, beskrivna bristen på kontakt med IT-konsultbolaget vilket leder 
till svårigheter att känna samhörighet och förankring till företaget och de mål som finns. I 
samband med detta uttrycks av flera informanter en önskan om ett tydligare ledarskap och 
en mer tillgänglig och engagerad ledare som har tid och möjlighet att få sina anställda att 
känna sig betydelsefulla och delaktiga. En informant menar att chefen för kontoret i dagslä-
get har en alldeles för hög arbetsbelastning och att det leder till svårigheter att uppfylla 
riktlinjerna om att som konsultchef träffa sina konsulter minst var sjätte vecka. För att 
minska belastningen på chefen har en grupp om fyra medarbetare skapats vilka delar ansva-
ret att aktivt utveckla kontoret. 
 

”Vi blir bara en i mängden av alla konsultföretag på orten.” 
 

Påståendet ovan grundar sig i upplevelsen av att det studerade företagets lokala kontor, fast 
förutsättningarna finns, inte på något sätt skiljer sig från andra IT-konsultbolag på orten. 
Informanten menar att de fördelar det lokala kontoret har i och med företagets storlek inte 
tillgodogörs och att det leder till en försvagad position på den lokala marknaden i och med de 
merkostnader det innebär att vara en del av ett stort företag. Genom att nyttja detta på ett 
bättre sätt skulle möjligheterna att behålla anställda vid det lokala kontoret öka.  

5.1.3 Att arbeta som extern konsult  
Flertalet informanter som arbetar som konsulter och därför är stationerade hos externa kun-
der uttrycker svårigheter i att känna samhörighet med resterande av medarbetarna på IT-
konsultbolaget. Detta uttrycks bero på bristande kontakt och kommunikation med övriga på 
kontoret.  
 

“Sitter man på uppdrag hos kund pratar man ju aldrig med någon på IT-konsult-
bolaget.” 

 
En informant menar att man lätt tappar förankringen med företaget då man sitter ute hos 
kund i längre perioder. Detta uttrycks vara emot tidigare förväntningar då hen trodde att fo-
kus snarare skulle vara på den interna gemenskapen. Det upplevs vara tråkigt av flera 
respondenter då gemenskapen saknas och inte heller finns där när ens uppdrag är avklarat. 
Det är inget problem att komma in i gemenskapen på det lokala kontoret när man arbetar 
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internt, men under perioder av externa uppdrag saknar medarbetarna kontakten med det 
lokala kontoret. Informanterna ger själva förslag på att alla anställda på IT-konsultbolaget 
minst en gång i månaden ska arbeta från kontoret oberoende av projekt eller uppdrag. De 
inser dock snart att det kan uppstå problematik i och med sekretessregler från kund.  

Det framgår även att många av informanterna har bättre kontakt med kunden än arbets-
givaren. En orsak till detta diskuterar respondenterna kan vara att man ofta använder en da-
tor som tillhandahålls av kunden. Denna stödjer inte det intranät som är uppbyggt för att 
informera anställda på IT-konsultbolaget om nyheter och andra aktuella data. Det leder 
också till att kontot för den mail som genererar e-post från övriga på konsultbolaget inte an-
vänds. Detta ses som ett stort problem från samtliga informanter då kommunikations-
möjligheterna blir lidande. För att detta ska fungera måste man i dagsläget använda sig av 
två datorer, vilket informanterna upplever som för krävande och omständligt.  

5.1.4 Initiativ 
Det framgår att flera av informanterna ser positivt på, och efterfrågar, initiativ och nytän-
kande lösningar. En informant påtalar att det finns ett intresse och behov av att samarbeta 
för en ökad samhörighet och menar att det i ett sådant fall skulle vara viktigt att göra det 
möjligt för konsulter att känna sig delaktiga i den mån det är möjligt. 
 

”Det är många som pratar om att det vore kul att göra ett internt projekt här när vi 
pratar om hur vi kan öka samhörigheten på kontoret. Det vore kul att få göra något 
tillsammans.” 
 

En annan informant förklarar att det ibland förekommer initiativ från medarbetares håll och 
att vissa ansträngningar för ökad samhörighet görs av individer med drivkraft och engage-
mang, men att responsen ofta är dålig. 
 

”Dessa drivna människor försvinner när det inte uppmärksammas och uppskattas.” 
 

Intresse och efterfrågan för innovativa lösningar som främjar samverkan och ökad samhörig-
het mellan IT-konsultbolagets olika kontor finns hos flera av informanterna. En informant 
uttrycker en önskan om digitalisering av några av de verktyg som används på andra kontor, 
bland annat för kartläggning och synliggörande av kompetenser inom företaget. Detta, menar 
informanten, skulle öka känslan av delaktighet. 
 

”Vi är intresserade av nya lösningar, vi vill ligga i framkant.” 

5.2 Nationell nivå 

5.2.1 Kommunikation 
Övergripande uttrycker samtliga informanter ett behov av att träffa de personer man senare 
ska ha en professionell kontakt med. En informant menar att det gör mycket att få ett ansikte 
av en person. Har ett fysiskt möte skett är det lättare att vid senare distribuerad kontakt för-
stå och tolka vad personen uttrycker och menar. En annan informant menar också att det fy-
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siska mötet är en grundförutsättning, men att varje anställd senare måste ta ett eget ansvar 
för att bibehålla de positiva effekterna. 
 

”Sen måste man ju ta tillvara på det genom kontinuerlig kontakt. Det ger bäst 
förutsättningar för att skapa relationer och tillit.” 
 

Vidare uttrycks det att de fysiska mötena mellan konsulter från olika kontor inte sker mer än 
vid stora tillställningar. Vid dessa tillfällen är det lätt att de olika kontoren grupperar sig och 
interaktion mellan kollegor från olika kontor uteblir. Respondenterna menar att dessa till-
fällen förmodligen är väldigt givande, men att det sker för sällan och därför blir ytligt och inte 
föranleder den sammanhållning som önskas. 

En respondent som arbetat delvis distribuerat menar att den fysiska närvaron är en stor 
fördel i kommunikationsprocesser. Exempelvis finns det fysiska verktyg som är en förutsätt-
ning för vissa arbetsuppgifter som inte går, eller åtminstone inte har, digitaliserats. Det skil-
jer sig även i vilka kommunikationsvägar som används vilket en informant tror är av stor vikt 
beträffande relationer och sammanhållning. 

 
”När vi sitter på olika plats kan jag inte snappa upp småsaker som folk säger. Det 
blir inte att någon bara går förbi och lämnar en lapp eller att någon kommer förbi 
och ställer en snabb fråga.” 
 

Det framgår även att det språk som används blir annorlunda beroende på hur och vem som 
kontaktas. En respondent menar att kontakt med en högt uppsatt chef är mer noggrann och 
eftertänksam än med en kollega där mer vardaglig kontakt förekommer. En annan informant 
påpekar att det är vanligt att man tillägger smileys i virtuell kontakt med nära kollegor. Det 
uttrycks en medvetenhet i hur kommunikation mellan specifika medarbetare och andra 
kontakter skall uttryckas. 
 

”När man väl lär känna någon så vet man ju vad de föredrar, hur de vill bli kontak-
tade.” 
 

En informant är tydlig med att poängtera att kommunikationssätten även skiljer sig mellan 
kontoren. Vill det lokala kontoret ha kontakt så måste de skicka ett mail, vilket det större 
kontoret inte agerar på lika snabbt som fysiskt kontakt. Där sker mer kommunikation internt 
på kontoret vilket därför i stor mängd är via fysiska möten. Det framkommer därför åsikter 
om hur kommunikation bör hanteras då information förväntas hanteras snabbare än vad det 
görs via mail. 
 

”Mycket kommunikation borde köras via telefon. Det ger snabba svar och det blir 
mer informell kontakt. Man orkar och bör inte utveckla sig för mycket i ett mail och 
sms.” 
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Det händer att kollegor från olika kontor samlas för fysiska möten på det lokala kontoret. De 
respondenter vi pratat med pratar gott om dessa i den mån att de får reda på vad som händer 
på det större kontoret och andra lokala kontor. Det framkommer dock att det främst är 
envägskommunikation som förekommer genom exempelvis en presenterande redogörelse 
från en chef. Medarbetarna på det mindre kontoret har då uppmärksammat att de inte har 
mycket att säga till om beträffande vad som sker lokalt. Således upplevs ett visst ointresse 
från det större kontoret angående vad som försiggår på det lokala kontoret. En respondent 
menar också att mycket kommunikation verkar ske och stanna vid ledningen och därför inte 
når konsulterna. Exempelvis uttrycks det att beröm ofta skickas till chefer och inte alltid når 
personen det handlar om. 

När vi diskuterade varför konsulterna inte har kontakt med övriga kontor svarade 
respondenterna i mångt och mycket att de kunskaper som krävs redan finns på kontoret. Det 
upplevs därför inte finnas något behov av att kontakta andra kontor då kunskap och kompe-
tens redan finns lokalt. Det uttrycks tydligt att respondenterna inte vet vad andra kontor kan 
bidra och hjälpa till med. En informant med större inblick i organisationen menar att en tä-
tare kontakt mellan kontoren skulle innebära ett mer framgångsrikt tillvaratagande på resur-
ser och kompetenser. Det tas upp ett exempel då stora kunder befinner sig lokalt. Informan-
ten menar då att det är lätt att välja lokal personal för att fysiska möten upplevs bättre. 
Samtidigt finns en viss medvetenhet i att personal från andra kontor kan besitta kompetens 
och erfarenhet som skulle kunna gynna lokala projekt.  
 

”I det dagliga arbetet så tänker man inte längre, man kan lösa det själva på kon-
toret. Vi löser saker själva, även om vi dragit vinning av att ta kontakt med andra.” 

5.2.2 Vi och dem          
Flera informanter ger uttryck för ett utpräglat uppdelande tankesätt där olika kontor mer el-
ler mindre betraktas som fristående arbetsplatser utan upplevd förankring i det stora IT-
konsultbolaget. På olika sätt beskrivs känslan av att det finns ett “vi” och ett “dem” bland de 
svenska kontoren och att det råder en avsaknad av samhörighet och sammanhållning.  
 
 ”Det känns som att kontoret jag sitter på lever sitt egna lilla liv.”  
 

”Man vill ju ändå känna att man är en del av företaget, vi skulle kunna vara ett eget 
konsultbolag nu, men vi är ju ett globalt företag! Måste vi samarbeta i senare upp-
drag måste vi ju kunna visa att vi är en enad front och att vi är ett och samma före-
tag.” 

 
”Det finns en ”vi och dem”-känsla som beror på det geografiska. Det handlar ju inte 
om att man inte tycker om varandra.” 

 
Det framkommer i flera utlåtanden att kontakten mellan kontoren i Sverige är väldigt 
begränsad och att den i huvudsak utgörs av kommunikation mellan ansvariga chefer. Det 
finns en uppfattning om att den samverkan som sker inte inkluderar alla medarbetare och att 
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det inte finns ett ömsesidigt intresse mellan kontoren. En informant menar att det kontor 
denne arbetar vid behandlas och upplevs som en resurs för de större kontoren.  
 

“Ibland kommer cheferna från andra kontor och håller lite information om vad som 
händer där och så... det läggs inget fokus på vad som händer här på vårt kontor. I 
övrigt har vi ingen regelbunden kontakt. “ 

 
”Vi känner oss utanför många gånger. Jag måste försöka nå de andra kontoren via 
telefon hela tiden, för de sitter och pratar och diskuterar lokalt. Vi blir som bort-
glömda emellan åt.” 

 
Det beskrivs även en obalans i behoven av samverkan mellan de olika kontoren. Enligt flera 
informanter som är verksamma vid ett och samma kontor finns en önskan om att få större 
insyn i vad som sker vid andra kontor och det uttrycks en vilja i att samarbeta mer med andra 
kontor i gemensamma projekt och med delade arbetsuppgifter. Detta eftersom att det skulle 
öka känslan av förankring i företaget och samhörigheten med andra kontor.  
 

“Ganska naturligt att man inte har kontakt med dem om man inte har en anledning 
eller ett projekt med dem.” 

 
“Har aldrig haft ett projekt med kollegor på andra kontor. Men tanken är ju att man 
ska kunna ringa en kollega på det huvudkontoret och fråga om tips, om vi känner till 
någon speciell person.” 

 
Samtidigt menar en annan informant att behovet av ökat samarbete endast finns, eller åt-
minstone är mer påtagligt, på de mindre kontoren. Detta eftersom att anställda vid de större 
kontoren redan känner att de är “i händelsernas centrum” och därför inte har samma natur-
liga intresse för vad som sker på övriga kontor. Informanten menar att det inte handlar om 
ett ointresse utan att det inte blir en lika tydlig känsla av utanförskap för de som sitter vid de 
större kontoren.  

Flera informanter vid de mindre kontoren lyfter det faktum att kontoren som ligger i 
större städer premieras på olika sätt och att det, trots att det är ekonomiskt försvarbart, 
skulle kunna fungera annorlunda. Bland annat efterfrågas större ansträngningar för att skapa 
en samhörighet där alla anställda känner sig inkluderade vid de tillfällen då tillresta med-
arbetare besöker de större kontoren. 
 

“Vi förväntas resa mer. Möten sker oftast i de större städerna. De skulle aldrig lägga 
ett möte här uppe.” 

 
”Man märker när vi från det mindre kontoret åker ner, vi umgås inte mellan kon-
toren… om det inte är någon man arbetat mycket med tidigare.”  
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“Folk tycker att det är synd att det är så dålig sammanhållning. Det känns liksom 
onödigt att åka ner på interna prisutdelningar och evenemang, man känner ingen 
tillhörighet ändå.” 

 
“Till exempel på evenemang där priser delas ut till framstående medarbetare som är 
för hela företaget i Sverige blir det ändå fokus på de större kontoren. Samtidigt upp-
skattas det eftersom att det görs för att vi ska känna oss som en del av något större.”  

 
“Nja, alltså när det händer något så händer det ju i de stora städerna, till exempel 
när det gäller utbildningar och sammankomster. Det är väldigt koncentrerat där. 
Har ju sina förklaringar men då kan man ju lägga upp andra saker annorlunda så 
att alla faktiskt känner sig välkomna och delaktiga. Och om bra kontakt uppstår 
måste man bli bättre på att upprätthålla den.” 

5.2.3 Initiativ 
Som ett resultat av bristande sammanhållning mellan IT-konsultbolagets kontor har ett antal 
önskemål beträffande förbättringsarbete uppkommit. Utifrån respondenternas svar är det 
tydligt att det finns en medvetenhet och önskan om bättre samhörighet på nationell nivå. 
Flera respondenter poängterar att orsaken till den bristande gemenskapen inte beror på 
personliga fördömanden. 
 

”Det är mer att det skulle uppskattas med en tätare och bättre kontakt. En bättre 
samhörighet.” 
 

Istället för att den gemensamma kontakten ska vara via chefer eller vid informella tillställ-
ningar uttrycks ett behov av att samarbeta för att kunna skapa en god samhörighet på nation-
ell nivå. En informant menar att det vore gynnande med fler möten där alla deltar och kan 
diskutera frågor, problematik och beslut. Förslag som nämns av respondenterna är att ha 
projekt och team där kontinuerlig kontakt med övriga kontor är ett krav för att arbetet ska 
fungera. Förutsättningen som hela tiden benämns är att konsulterna ska träffas en gång in-
nan det virtuella arbetet påbörjas. 
 

”Det vore ju roligt att när man sitter i ett uppdrag att kunna ta kontakt med andra 
medarbetare vid andra kontor för att hjälpas åt.” 
 

Det framkommer även att det finns varierande resurser beroende på vilket kontor konsul-
terna arbetar på. På det större kontoret finns det vissa fysiska verktyg som inte förekommer 
på övriga kontor. En önskan om att göra dessa virtuella har uttryckts från det lokala kontoret, 
men det upplevs inte vara ömsesidigt med större kontor. 

5.3 Internationell nivå 
I virtuellt arbete med internationella kontakter menar flera informanter att det ställs höga 
krav på tydlighet i kommunikationen. Flera konsulter på det lokala kontoret samarbetar med 
kollegor i Indien och menar att det då är särskilt viktigt att vara tydlig med uppgifter och 
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uppföljning. Även om det är individuellt för olika konsulter så framkommer det att det finns 
en helt annan hierarkisk struktur i Indien än i Sverige. I och med detta ska all information gå 
via en högt uppsatt chef. Denne kontrollerar även mycket av det arbete som utförs samt är 
beslutsfattande i alla lägen. Som följd av denna hierarki förklarar en informant att det är vik-
tigt att tänka på att alltid kontakta rätt personer vid rätt tillfälle. Flera respondenter menar 
att Sverige till skillnad från Indien har ett väldigt öppet klimat på så sätt att diskussioner och 
kommunikation kan ske mellan olika roller i en organisation. 

”Det är väldigt hierarkiskt uppbyggt i Indien, så det är viktigt att vända sig till rätt 
person i rätt ordning. Där har man en chef som talar om vad som ska göras och så 
gör man det.” 

Det förekommer även andra kulturella skillnader som försvårar arbetet med internationella 
medarbetare. En aspekt är tidsskillnaden, vilket man löst genom att de i till exempel Indien 
arbetar efter svensk tid. I samtalet med respondenterna uppkommer ofta att det även finns 
språkliga svårigheter. 

”Det är svårt när man till exempel pratar med indiska kollegor då nivån på engelska 
ofta skiljer sig. Så då blir skrift enklare.” 

”Det är krångligt när man ska uttrycka sig på engelska, man får inte fram samma 
känslor som när man uttrycker sig på sitt modersmål.” 

För att förebygga problematiken i att uttrycka sig på engelska med kollegor internationellt, 
väljer många informanter att kommunicera via mail. Det skapar en ökad förståelse mellan 
alla parter jämfört med när kommunikationen sker över exempelvis telefon. En informant 
lyfter vikten av att prata i telefon för snabba svar, men menar att hen då hellre frågar en kol-
lega lokalt eller ringer till ett annat kontor i Sverige istället för att ringa till Indien.  
Vid skriftlig kommunikation menar en respondent att det även framkommer svårigheter i 
hur man ska förhålla sig till formaliteten av kommunikationen. Exempelvis måste varje sam-
tal inledas med ”Hej”, även om det sker flertalet gånger per dag. I Sverige menar informan-
terna att man säger ”Hej” på morgonen och därefter kan en dialog pågå under dagen. I 
kontakten med Indien blir det därför mer strukturerat och formellt. Detta är någonting 
konsulterna lär sig över tid. Även fast en introduktionskurs hålls menar respondenterna att 
det finns många kulturella skillnader, rutiner och arbetssätt som skiljer sig från Sverige som 
tar tid att lära sig. Denna uppdelning gör det svårt för Sverige och Indien att finna en direkt 
samhörighet trots den dagliga kontakten. Istället för ett kollaborativt arbete delas länderna 
inte sällan upp i olika team med skilda arbetsuppgifter.  

5.4 Virtuellt arbete  

5.4.1 Kommunikation 
I samtalen med informanterna framkommer att välfungerande kommunikation är en viktig, 
och i många fall helt avgörande, aspekt i virtuellt arbete. De flesta respondenter menar att 
bra kommunikation blir extra viktigt vid samarbete mellan medarbetare som befinner sig på 
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olika fysiska platser. Flera informanter beskriver situationer där virtuellt arbete ställer krav 
på social och kommunikativ förmåga. Att kommunicera via IKT kräver enligt informanterna 
förståelse och vana, detta eftersom att teknikmedierad kommunikation på många sätt skiljer 
sig ifrån kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte.  
 

“Ja, har man aldrig träffats är det nog svårt att prata på den nivån, att prata om 
problem och så. Det blir säkert en hårdare ton, det är lättare att vara arg på någon 
du aldrig har träffat. Har man bara setts så är det enklare. Man förstår kanske inte 
heller att någon skämtar om man läser ett mail.” 

 
“Sedan är det ju bra med telefon, då kan man höra tonlägen på den man pratar med, 
vilket skapar en närhet.” 

 
 “Du missar väldigt mycket om du bara skriver, där kan det bli väldigt fel. “ 
 

“Det är inte samma som att sitta mitt emot varandra och prata, finns inget som slår 
det. Att se varandra och varandras ansiktsuttryck.” 

 
En informant menar att det kräver mer av varje individ när kommunikation i huvudsak sker 
via IKT. Det ställer krav på förmågan att skapa relationer och kontakter. I situationer där 
medarbetare befinner sig på samma fysiska plats blir det mer naturligt att prata om annat än 
arbete, informanten menar därför att det är lättare att skapa och utveckla relationer med 
kollegor som befinner sig på samma kontor. Samtidigt understryker informanten att för att 
team, även distribuerade sådana, ska fungera bra måste den informella och personliga 
kommunikationen ges utrymme. Upplevelsen är att de små viktiga detaljerna går förlorade, 
så som leenden, ansiktsuttryck eller samtal om annat är arbetet.  
  

”Ett team som fungerar behöver inte bara kunna prata jobb, man måste kunna strö-
prata också.”  

 
En annan informant med samma uppfattning menar att det vid virtuellt arbete är viktigt att 
kunna dela personliga erfarenheter och information om sig själv eftersom att det är ett sätt 
att skapa relationer till kollegor. Det framkommer att den största förlusten med virtuell 
kommunikation är känslan av att inte bli sedd på samma sätt som vid ett personligt möte. 

Alla respondenter är väldigt bundna till teknik för kommunikation i det dagliga arbetet 
och de använder sig av flera olika verktyg och kommunikatorer. Det råder en enighet om att 
personliga möten underlättar den virtuella kommunikationen, oavsett situation. Flera av re-
spondenterna förklarar att personliga möten ofta prioriteras bort av ekonomiska skäl men att 
upplevelsen är att det finns en vinst i personliga möten som inte går att mäta eller värdera i 
omkostnader. De menar att det snarare handlar om att skapa en bra arbetsmiljö och gemen-
skap genom att ge förutsättningar för välfungerande kommunikation. 
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“I början när man ska starta ett projekt är det viktigt att träffas först. Det ger väl-
digt mycket. Därefter funkar det nog med Lync.” 

 
”Det är jätte stor skillnad att kommunicera med någon, via telefon eller via mail, ef-
ter att man har träffat den fysiskt. Även om man bara setts en gång.” 

 
“Ett exempel är om jag ringer in på ett telefonmöte, har jag aldrig träffat dem så sit-
ter jag mest och lyssnar och tar upp information, när man träffats så tar jag en 
större roll, jag vågar avbryta, jag vågar prata och ge information. För de vet hur 
jag är och jag vet hur dem är. Det underlättar kommunikationen. Det är stor skill-
nad.” 

 
“Det är viktigt att få möjlighet att träffas bara för att se hur det fungerar och däref-
ter kan man dela upp sig geografiskt. Efter det måste man inte ses kontinuerligt, det 
kan hålla i sig ändå. För mig är det viktigt att veta vem man pratar med och vem jag 
hjälper, inte att det bara är främmande människor som styr en.” 

 
”Har man träffats en gång är dialogen senare mycket lättare också. Man får ett an-
sikte på personen och man får mer än bara ett namn. Har man bara ett namn är det 
svårt att relatera till att det är en fysisk person”. 

 
Flera av respondenterna är överens om att olika tekniska kommunikationsverktyg ger olika 
förutsättningar. Den interna kommunikatorn upplevs enkel, snabb och relativt informell. 
Den används dagligen av alla informanter. Att maila upplevs långsamt, krångligt och for-
mellt. En informant menar att det inte är säkert att mail besvaras eftersom att de kommer in 
så många varje dag att det kan vara svårt att hinna med. Kontakt via telefon sker främst i 
situationer som kräver snabba svar eller mellan medarbetare som känner varandra. Telefon-
samtal upplevs av informanterna som trevliga och personliga, men ineffektiva i situationer 
där språket blir en utmaning.  

Informanterna beskriver att det är vanligt att kommunikation sker via IKT i mötessituat-
ioner och att det i nästan alla möten deltar medarbetare som inte befinner sig på den fysiska 
platsen för mötet. I enstaka fall används videokonferens men framförallt används telefon-
konferenser. Användandet av telefonkonferens är frekvent men inte optimalt anser en infor-
mant.  
 

“När man ringer in sätter man oftast sig själv på ”mute”, mest för att undvika rund-
gång. Men då blir det inte att man säger dem här spontana grejerna. Folk pratar i 
munnen på varandra, och om man då bara ringer in och inte ser dem andra är det 
jätte svårt att se om andra är på väg att säga något. Man ser ju inte varandra.” 

 
En informant menar att den uttalade anledningen till att möten i stor utsträckning genom-
förs virtuellt är för att begränsa resandet, dels av ekonomiska skäl men även för att värna om 
miljön. I och med detta ställningstagande uppmanas användande av videokonferens från 



	  

	   29	  

företagets sida eftersom att det är det kommunikationssätt som närmast liknar ett personligt 
möte. Trots detta förklarar flera informanter att det inte är möjligt att kommunicera via 
videokonferens eftersom att tillgången till sådana anläggningar är väldigt begränsade och 
oftast används av ledningen. Dessutom berättar informanterna att det ofta förekommer tek-
niska problem som begränsar dem i sitt arbete.  
 
 “Vi har dock extremt dålig uppkoppling här så det ställer verkligen till det.” 
 

“Jag tycker det är jobbigt praktiskt, då det ofta är teknikstrul. I teorin är det bra.” 
 

“Det är väldigt dålig kvalitet på vår kommunikator, det raspar, hackar och är 
begränsat antal som kan ringa in. Det upplevs otroligt dåligt av alla. Flera hundra 
personer ska ringa in och lyssna på vår VD, och det fungerar inte, men det blir 
succesivt bättre.” 

 
“Det är bra att vi kan dela skärmar så att man kan se vad de andra gör. Det används 
men vårt dåliga internet ställer till det.” 

 
Det framkommer att virtuella möten kräver struktur och ordning, bland annat eftersom att 
teknik är en komponent som ofta försvårar arbetet.  
 

“En tydlig agenda, det är väldigt viktigt att någon driver mötet. Även om man delar 
presentationer måste man vara extremt mycket tydligare. Tekniken strular ofta, till 
exempel att det är fördröjningar, därför måste det vara mer strukturerat.” 

 
En informant menar att den höga graden av struktur vid möten via videokonferens har nega-
tiva effekter för den informella kommunikationen eftersom att det inte möjliggör spontana 
samtalsämnen och reaktioner.  
 

“Man pratar inte om väder och vind när man ses över en videokonferens, då vill man 
hålla agendan.” 

5.4.2 Initiativ 
För att underlätta den virtuella kommunikationen efterfrågas vissa lösningar och insatser. 
Flera informanter vid det mindre kontoret menar att det skulle vara betydelsefullt att digitali-
sera några av de verktyg som används i det dagliga arbetet på de stora kontoren och på så vis 
skapa en bättre grund för kommunikation och diskussion, både formell och informell. Det 
efterfrågas lösningar som gör det mer naturligt att samarbeta och kommunicera i det dagliga 
arbetet, både kring specifika arbetsuppgifter men även i den informella miljön. Därtill uttalas 
en önskan om fler videokonferensanläggningar för att möjliggöra att flera medarbetare kan 
kommunicera med andra kontor samtidigt.  

En informant håller med om att de tekniska lösningarna är viktiga att tänka på, men att 
det största utvecklingsområdet är användarprocesserna. Det måste finnas tydligare processer 
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runt tekniken som uppmuntrar till användande på ett sätt som främjar sättet medarbetare 
kommunicerar på.  

5.5 Samtliga geografiska nivåer 
Gemensamt för samtliga geografiska nivåer är vikten av gemenskap och samhörighet med 
övriga kollegor i organisationen. I samtalet med respondenterna är det tydligt att den främsta 
samhörigheten skapas då konsulterna arbetar tillsammans mot gemensamma mål. En infor-
mant uttrycker att det är viktigt att som medarbetare kunna se värdet av det egna arbetet. 
Det gör att en känsla av tillhörighet uppnås då den egna prestationen blir ett bidrag till hela 
organisationen. Det framgår även att känslan av samhörighet förstärks då konsulterna har 
möjlighet att själva dra nytta av att uppnå de gemensamma målen. En annan respondent ut-
trycker att det mest väsentliga för att uppnå samhörighet är att själva bygga upp mål till-
sammans, istället för att bli utdelade uppsatta mål. Det gör att en större ansvarskänsla gente-
mot varandra skapas och på sikt utvecklar det gemenskap då arbetet sker tillsammans. 

Självklart ska även ledningen ha en stor del i de gemensamma målen. I intervjuerna ut-
trycker respondenterna att det är viktigt att chefer visar engagemang och omtanke gentemot 
medarbetare. Det ska även finnas goda förutsättningar för de anställda. En informant menar 
att tillit och tydliga mål samt kommunikationsprocesser utvecklat från lednings håll är mer 
motiverande incitament än till exempel löneförhöjning. Det uttrycks en konkret önskan om 
att det ska finnas en person med stort driv som hela tiden för arbetet och organisationen 
framåt. Med denna, samt övriga anställda i organisationen, uttrycks ett behov av goda och 
nära relationer. 

 
”Har man en personlig relation blir det att man hjälper en person, snarare än att 
man är beordrad att göra en uppgift.” 
 

För att utveckla goda relationer vid distribuerat arbete betonar samtliga informanter att 
konsulterna måste mötas fysiskt en gång innan arbetets start. Detta underlättar senare tolk-
ning av kommunikation då det finns kännedom om bland annat de andras kroppsspråk och 
ton. En respondent menar att denna kännedom och det relationsskapande mötet även 
tillgodoser en öppenhet i form av att våga lyfta problem och diskussioner utan att bli dömd. 
För att upprätthålla detta krävs ett kontinuerligt kommunikationsflöde där konsulterna ges 
möjlighet och uppmuntras att fortsätta lära känna varandra virtuellt. 
 

”När man pratar med kollegor på andra platser är det bara arbetsrelaterat. Det är 
väldigt lite då som handlar om typ ”Tjena, vad gjorde du igår då?”, utan man får ju 
ta och försöka suga tag i dem små grejerna som finns, som man lär sig eftersom. Jag 
vet att en kille hejar på Leksand i hockey, då får jag fråga liksom ”Hur går det för 
Leksand i hockeyn nu då?” och så får man långsamt bygga en relation. Det är 
mycket enklare när man ses på riktigt, det blir mer personligt.” 
 

Vidare uttrycker en respondent ett behov av en teknisk lösning för kompetensspridning och 
lagring. Idag finns det ett intranät som beskrivs vara svårt att navigera för att finna rätt kun-
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skap. Det är då lättare att istället ringa eller maila en person i vetskap om att denne har rätt 
kunskap i frågan. Ett mer strukturerat upplägg för lagring menas därför vara en tidsbespa-
rande investering. Vid nya projekt är det ofta att konsulterna ser tillbaks till tidigare person-
liga erfarenheter. En respondent uttrycker att det vore positivt att kunna dra vinning även av 
andra konsulters erfarenheter i projekt och uppdrag. 
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6. Analys 
I detta avsnitt förs en analys över det resultat som genererats i den empiriska studien. För att 
förstå studiens frågeformulering tas teoretiskt ramverk och tidigare forskning med som 
grund. Således analyseras vilka förutsättningar som krävs för samhörighet på IT-konsult-
bolaget genom empiriskt material tillsammans med fakta om sociala processer. Utifrån de 
mest vitala processerna, kommunikation, grupper och gruppdynamik samt ledarskap har en 
kartläggande matris utarbetats där processerna skildras i de olika geografiska avstånd som 
ligger som strukturell grund i verksamheten. Detta för att skapa en tydlig illustration över 
förestående analys.  

 
Figur 1. Kartläggning av analys baserat på sociala processer och geografisk nivå. 

6.1 Kommunikation 
Det som tydligt framgått i den empiriska studien är att kommunikationsprocesser ser ut och 
fungerar väldigt olika beroende på var de sker. Det skiljer sig åt i form av tillvägagångssätt, 
formalitet och resurser. Vid fysiska möten är det exempelvis lättare att det spontana samtalet 
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uppstår och att förstå varandra än när kommunikation sker virtuellt mellan personer på olika 
geografiska platser. 

6.1.1 Formell och informell kommunikation 
I samtal med respondenterna framgår det att den formella kommunikationen genomsyrar 
hela IT-konsultbolaget. Det är förekommande oavsett arbetet sker på lokal nivå eller dis-
tribuerat. Frekvensen av den informella kommunikationen varierar dock tydligt beroende på 
dessa geografiska aspekter. Som framgår i resultatet finns det en högre grad av informell 
kontakt på lokal nivå där fysiska möten uppstår än vid distribuerat arbete. På nationell nivå 
uppstår viss informell kommunikation, men avsaknaden av denna är stor på internationell 
nivå.  Som Lid Falkman och Lid Falkman (2014) uttrycker är kontakt av denna karaktär 
mycket viktig för samhörighet men även för den individuella förståelsen för organisationen. 
Således finns det en problematik i att den informella kommunikationen inte alltid existerar. 
Centralt för organisationen upplevs vara att fokusera på den formella kommunikationen, vil-
ket stärker dess strukturer och är viktigt för att möjliggöra informell kommunikation. Dock 
krävs även den informella kontakten mellan medarbetare för att arbetsrelationer ska utveck-
las och mynna ut i förtroende och goda samarbeten. Detta gynnar organisationen på sikt då 
diskussioner beträffande exempelvis beslut och gemensamma mål underlättas (Lid Falkman 
& Lid Falkman, 2014). 

Den största avsaknaden av informell kommunikation har setts vara i de processer där ar-
bete sker distribuerat. Som tidigare forskning (jmf Lid Falkman & Lid Falkman, 2014) 
beskriver menar även informanterna att det är lätt att enbart följa agendan vid virtuella mö-
ten. Det förekommer därför inte det småprat som annars uppstår på kontor och vid tradition-
ella möten. Således är det viktigt att fokusera och upprätta processer i organisationen som 
möjliggör och främjar det informella samtalet. Vid beslutstagande och andra stora frågor 
föredras traditionella möten (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014), men då IT-konsultbolaget 
även har en tydlig nationell och internationell verksamhet måste tillit främjas virtuellt vilket 
den kan göras med hjälp av relationsskapande samtal (Mitchell & Zigurs, 2009). I resultatet 
framgår att mycket fokus riktas mot formella kommunikationsprocesser vilket gynnar opera-
tiva möten. Som tidigare forskning visar är formella möten att föredra att hållas virtuellt, 
även då fysiska möten kan tillgås, då de generellt är kortare och mer strukturerade. 

6.1.2 Icke-verbal kommunikation 
Samtliga informanter menar att det är av positiv dager att samtala ansikte-mot-ansikte då 
det är lättare att förstå varandra. Precis som Backlund (1991) påvisat menar respondenterna 
att det är viktigt att få en bild av personen för att ha kännedom om kroppsspråk och ögon-
kontakt. Detta faktum baserat på tidigare forskning och den empiriska studien förstärker de 
argument respondenterna uttryckt om att träffas fysiskt innan ett virtuellt arbete inleds. 
Finns denna förkunskap om en person som ett samarbete ska bedrivas med minimeras så-
ledes risken för uppkomsten av negativa dispyter och missförstånd. Respondenterna menar 
uteslutande att kommunikation i form av text och verbala möten via en kommunikator då är 
tillräcklig. Då konsulterna samtalar över telefon sker dock fortfarande en icke-verbal 
kommunikation som är av betydelse för tolkning av information (Backlund, 1991) som de går 
miste om. Då exempelvis emotionella och stora frågor ska diskuteras vore det därför av vikt 
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att fortfarande kunna tillmötesgå de behov som finns i form av att se varandra. Förslagsvis 
skulle detta kunna ske via videokonferensanläggningar. 

Informanterna understryker att det redan finns visst stöd för videokonferenser idag men 
att det inte är tillräckligt i form av både kvantitet och kvalitet. Dels finns det inte anlägg-
ningar som stödjer detta på samtliga kontor, vilket är en stor problematik i sig. Förutsatt att 
konferenser av denna karaktär ska kunna ges en rättvis bedömning måste rätt förutsätt-
ningar ges. Mitchell och Zigurs (2009) menar att teknik som används måste vara utformad 
på rätt sätt samt ha god kvalitet för att den inte ska bidra med negativa effekter på tillit och 
samhörighet. Vid rätt utförande kan den istället bidra till goda samarbeten och gemenskaper. 
På IT-konsultbolaget har inte medarbetarna alltid haft tillgång till videokonferensanläggning, 
antingen beroende på att det inte finns någon på det lokala kontoret eller för att den främst 
används av chefer. Beträffande kvalitet framkommer det att den teknik som är tillgänglig ofta 
brusar, har dålig bildkvalitet, tappar kontakt och inte möjliggör tillräckligt många anslutna 
till ett möte som det finns behov av. Dessa aspekter gällande tekniken kan således vara bidra-
gande faktorer till att den samhörighet som önskas på organisationen inte uppnåtts. 

I tidigare forskning har det framkommit en diskrepans beträffande huruvida videokonfe-
rens är ett bra stöd eller inte (jmf Bailey & Hinds, 2014; Lings et al, 2007; Lid Falkman & Lid 
Falkman, 2014). I de situationer medarbetarna inte kan mötas ansikte-mot-ansikte är detta 
alternativ det som bedöms vara mest likvärdigt. Tidigare forskning som ställer sig kritisk mot 
videokonferensanläggningar ger inte förslag på lösningar som kan motsvara ett fysiskt möte 
och kritiserar främst problematik som inte kan relatera till kommunikation. Utifrån den 
empiriska studiens resultat framkommer även att IT-konsulter känner ett behov av denna 
typ av IKT-stöd i den verksamhet som bedrivs distribuerat. Som tidigare nämnt är det posi-
tivt att medarbetarna möts fysiskt innan virtuellt arbete inleds. Tidigare forskning som är 
positivt inställda mot videosamtal menar att det är ett fullgott verktyg då medarbetarna re-
dan känner varandra (Lid Falkman & Lid Falkman, 2014). 

6.1.3 Internationellt 
Vid internationella projekt finns problematik i att mötas fysiskt i och med långa restider och 
stora kostnader. Vid dessa situationer bör organisationen utgå från de förutsättningar som 
finns. Det som bäst speglar ett fysiskt möte är återigen ett videosamtal där den icke-formella 
kommunikationen har möjlighet att synliggöras. I och med att dessa träffar är de som liknar 
ett fysiskt möte mest, främjas även den informella kontakten mellan medarbetare vilket tidi-
gare påvisats vara viktigt för att skapa goda relationer och tillit. Vidare finns det även proble-
matik vid internationella kontakter i att olika språk används vilket respondenterna upplever 
ofta skapar missförstånd. Detta är något som skulle kunna överbryggas med hjälp av video-
konferenser i och med att tätare relationer kan skapas tack vare den informella kommuni-
kationen. Den professionella sidan kan således utvecklas i och med att informanterna kan 
samarbeta med stöd av icke-formell kommunikation på ett nytt sätt via video. I och med att 
konsulterna kan se varandra skapas en ökad förståelse för varandra vilket i sin tur också kan 
leda till ökad kommunikation. 
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6.1.4 Sammanfattning 
Det analysen av kommunikation i IT-konsultbolaget har visat att det är viktigt att våga inve-
stera i IKT-lösningar som stödjer kommunikationsprocesser. För att kunna upprätthålla den 
formella kontakten som redan finns är det viktigt att även satsa på den informella kommuni-
kationen. Detta har påvisats både av tidigare forskning och av den information som samlats i 
de intervjuer som genomförts i studien. Detta går att koppla till Koppmans och Guptas 
(2014) teori om att en gemensam kunskap måste finnas för att medarbetarna ska förstå 
varandra och kunna samarbeta. En informell kontakt med ens medarbetare ger fördelar så 
som ökad tillit och gemenskap vilket är viktigt för att den även formella kommunikationen 
ska fungera. 

6.2 Grupprocesser och gruppdynamik 
I studien, vars syfte är att undersöka förutsättningar för samhörighet i distribuerade orga-
nisationer, har grupprocesser och gruppdynamik en central roll. Tillit har återkommande, i 
såväl forskning som i det empiriska materialet, framhållits som en viktig aspekt för en bra 
sammanhållning och känsla av gemenskap i grupper. Det står klart att tillit är en förutsätt-
ning för att medarbetare i organisationer ska kunna hantera och lösa problem tillsammans 
och för att de tillsammans ska kunna driva arbetet framåt. Forskning visar dessutom att för-
mågan att samarbeta och känslan av tillit, när den väl etablerats mellan medarbetare i en 
organisation, tenderar att reproduceras och spridas (Ferrin, Bligh & Kholes, 2007). Det fram-
går att tillit och samhörighet är två sociala företeelser som bygger på och påverkar varandra. 

Flera av informanterna uttrycker i intervjuerna att de saknar sammanhållning och känslan 
av tillhörighet i sina arbetssituationer. På det lokala kontor som studerats beskriver en infor-
mant att det är väldigt ensamt att sitta som konsult hos kund, eftersom att kontakten med IT-
konsultbolaget är minimal. Samtidigt beskriver en annan informant, som sitter på kontoret, 
att stämningen där är väldigt god och att de är ett bra gäng som trivs tillsammans. Den ovan 
beskrivna situationen blir svår att hantera då medarbetare vid organisationen upplever 
sammanhållningen väldigt olika beroende på roll och arbetsuppgifter. 

I det teoretiska ramverket beskrivs primär- och sekundärgrupper (Brante, 2015) vilka kan 
användas dels för att problematisera, men även för att konkretisera, varför samhörighet upp-
levs så olika av olika medarbetare vid en och samma organisation. Primärgrupper innefattar 
personliga och känslomässiga relationer, samhörighet och gemenskap. Relationer i 
sekundärgrupper är mindre personliga och det känslomässiga engagemanget är mer eller 
mindre uteslutet, istället kan det handla om rent professionella relationer. Det framgår i den 
empiriska datan att medarbetare som sitter stationerade på IT-konsultbolagets kontor i 
större utsträckning placerar varandra i sina primärgrupper än konsulter som sitter placerade 
ute hos kund. Detta givet den dagliga kontakten medarbetare vid det egna kontoret har vilket 
leder till starkare relationer, samhörighet och gemenskap. Samtidigt saknar medarbetare 
som sitter på uppdrag hos kund den dagliga kontakten vilket gör att dessa dels av medarbe-
tare blir placerade men också själva placerar övriga medarbetare i sin sekundärgrupp. För att 
överbygga den tydliga uppdelning som finns mellan medarbetare på det lokala kontoret är 
det nödvändigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsmiljö med aktiviteter och rutiner 
som möjliggör delaktighet för alla medarbetare. 
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Det framgår i intervjuerna att drivna personer med jämna mellanrum gör försök att initi-
era och organisera gemensamma aktiviteter för att öka samhörigheten på det lokala kontoret. 
En informant menar dock att dessa initiativ ofta får dålig respons och att det gör att engage-
manget tillslut avtar. Denna information är anmärkningsvärd då de flesta informanter ut-
trycker ett behov av ökad gemenskap. Det framkommer några konkreta förslag och önskemål 
beträffande aktiviteter som kan komma att främja gemenskapen på det lokala kontoret. Ett 
av dem är att få möjligheten att arbeta tillsammans i ett internt projekt. Detta menar 
informanterna skulle vara ett sätt att stärka såväl de personliga som professionella relation-
erna. 

I teorin uttrycks upplevelsen och känslan av samhörighet och gemenskap som avgörande 
framgångsfaktorer i organisationer, samtidigt verkar det vara ett problem att uppnå just 
detta i den studerade praktiken. 

I avsnittet tidigare forskning förklaras att det är möjligt att uppnå hög grad av samhörig-
het och gemenskap inom distribuerade team, men att det kräver hårt och medvetet arbete. 
De empiriska resultaten visar att detta är en arbetsform som det studerade IT-konsultbolaget 
kan bli på. Som beskrivet av Mitchell och Zigurs (2009) förekommer något som kallas för-
dröjd tillit vilken vanligen uppstår i situationer där tillit inte uppnås så snabbt eller så väl 
som önskat då gruppmedlemmar samarbetar med hjälp av teknik. Powell, Piccoli och Ives 
(2004) menar att det ter sig onaturligt för människor att skapa förtroende för varandra utan 
att mötas fysiskt. 

Återkommande i alla intervjuer var önskan om att få möjligheter till fler personliga möten 
med medarbetare vid andra kontor. Detta eftersom att många medarbetare vid det mindre 
kontoret upplever en avsaknad av förankring i det stora IT-konsultbolaget. En informant me-
nar att det lokala kontoret där denne är verksam mer eller mindre skulle kunna bedriva sin 
verksamhet enskilt och frånkopplat IT-konsultbolaget, vilket är väldigt talande för den 
problematik som råder. Det blir tydligt i samtalen med anställda vid de mindre kontoren att 
det finns ett starkt behov av ökad samverkan och samhörighet mellan kontoren. Dels för att 
alla medarbetare, oavsett geografisk placering, ska känna sig som en del av det stora företa-
get och dels för att det är en konkurrensfördel som bör utnyttjas bättre för att attrahera och 
bevara arbetskraft. 

Det står klart att önskan om bättre samverkan är stort på det mindre kontoret och att 
upplevelsen är att de större kontoren inte delar detta behov. Oavsett om denna obalans är 
faktisk eller endast upplevd vid det mindre kontoret är det ett problem att det finns en sådan 
uppfattning och känsla hos medarbetare vid IT-konsultbolaget. För att undvika eller minska 
förekomsten av denna problematik bör flera samarbetsformer tillämpas och tillfällen för 
samverkan skapas. På så vis skulle det bli naturligt och nödvändigt att ha insyn i andra kon-
tors pågående arbete, vilket skulle öka känslan av att det är ett gemensamt IT-konsultbolag 
som bedriver sin verksamhet med samma visioner och målsättningar. Detta skulle sannolikt 
innebära ett mervärde för IT-konsultbolaget då det minskar risken för uppkomsten av vad 
som kallas för groupthink (Crisp och Turner, 2014). Groupthink innebär att en grupp är så 
samkörda att de tänker och arbetar för lika vilket hämmar kreativt och alternativt tänkande. 
Detta får i sin tur konsekvenser för förmågan att komma med nya lösningar. Ett sätt att för-
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hindra groupthink är att variera sammansättningen av grupp- eller projektmedlemmar, på så 
vis undviks att ett specifikt tankemönster etableras och blir en norm. 

Vid gemensamma sammankomster och evenemang premieras orter där större kontor är 
förlagda. Detta faller sig naturligt då det är kostsamt att betala för tillresta medarbetare och 
det är något informanterna har förståelse för. Det framkommer dock i intervjuerna att med-
arbetare vid det lokala kontoret upplever det frustrerande att komma till dessa stora evene-
mang då de fortfarande känner sig som en egen grupp utan gemenskap till medarbetare från 
andra kontor. Flera informanter vittnar om att fokus ligger på de större kontoren även vid 
dessa tillställningar och att det snarare ökar känslan av utanförskap än motverkar den. 

Att uppnå gemenskap i distribuerade organisationer kräver som tidigare nämnt hårt ar-
bete, ibland för att överkomma rent praktiska hinder. I det studerade IT-konsultbolaget sker 
mycket samarbete med kontor i Indien. I intervjuerna beskriver informanter att det är svårt 
att skapa personliga relationer till medarbetare i Indien. Dels eftersom att språket i många 
fall skapar ett avstånd men även på grund av de kulturskillnader som råder. I Indien råder en 
stark hierarkisk organisationskultur där kommunikations- och beslutsvägarna är väldigt tyd-
liga. Detta ger väldigt liten frihet till relationsbyggande initiativ.  

6.3 Ledarskap  

6.3.1 Initiativ och ansvar 
I arbete med god samhörighet och gemenskap ligger det yttersta ansvaret hos ledare och che-
fer. Såväl tidigare forskning som det empiriska materialet vittnar om den utmaning det inne-
bär att skapa en känsla av samhörighet bland medarbetare i distribuerade organisationer. 

Det framgår i intervjuerna att de flesta informanterna vid det mindre kontoret önskar ett 
engagerat, närvarande och tydligt ledarskap vilket är något som, på grund av för hög arbets-
belastning, inte alltid uppnås. Flera medarbetare upplever att processer eller aktiviteter som 
handlar om att aktivt utveckla en bra samhörighet mellan medarbetare får väldigt lite ut-
rymme på IT-konsultbolaget. I linje med detta belyser Engestang och Lanning (2004) att låg 
känsla av samhörighet ofta grundar sig i avsaknad av incitament för relationsbyggande 
aktiviteter från ledningsnivå. 

Då det är ledarens ansvar att värna om, och skapa förutsättningar för, utveckling av relat-
ioner mellan medarbetare ligger det rimligen på ledarens ansvar att minska det sociala och 
känslomässiga avstånd som flera medarbetare upplever. Inte minst är det en utmaning som 
innefattar det utanförskap många konsulter beskriver att de upplever när de sitter ute hos 
kund. 

Återkommande i de flesta intervjuerna var önskan om fler gemensamma uppgifter och fler 
tillfällen för personliga möten. Zigurs (2003) betonar vikten av att ledare och chefer skapar 
team building-aktiviteter där fokus i första hand ligger på att skapa bra relationer snarare än 
arbetsrelaterade uppgifter. Detta skulle vara ett sätt att minska de upplevda avstånd som 
finns bland medarbetare, både på lokal och nationell nivå.  

6.3.2 Medvetet ledarskap i distribuerade organisationer 
Något flera informanter lyfter är det faktum att det saknas tydliga riktlinjer och rutiner för 
hur arbete i distribuerade organisationer bör gå till för bästa möjliga utgång, såväl resul-
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tatmässigt som socialt. Det betonas i tidigare forskning och av en informant att distribuerat 
arbete kräver hög grad av struktur och engagemang. Samtidigt tycks flera av informanterna 
vara passiva i sitt förhållningssätt till den aktuella arbetsformen. 

För att distribuerat arbete ska blir så välfungerade som möjligt är det enligt Lid Falkman 
och Lid Falkman (2014) viktigt med ett medvetet ledarskap, vilket även kommer att reflek-
teras hos medarbetare. Ledaren ansvarar för att ge sina medarbetare genomtänkta och väl-
förankrade riktlinjer att förhålla sig till eftersom att det skapar bra arbetsprocesser. Dessu-
tom är det viktigt att ledaren skapar förutsättningar för sina medarbetare att aktivt reflektera 
över vad det innebär att arbeta distribuerat, detta gör att varje medarbetare skapar sig en 
förståelse för vad som krävs av dem i den aktuella arbetssituationen. 

Engestang och Lanning (2004) lyfter några viktiga egenskaper hos en ledare. Bland annat 
menar dem att en bra ledare lägger tid och engagemang vid att lära känna sina medarbetare, 
detta för att förstå varje individs personliga drivkrafter, behov och målsättningar. Samtidigt 
är det en ledares uppgift att motivera sina medarbetare att känna förankring i organisation-
ens kultur, visioner och målsättningar. En ledare ska synliggöra varje medarbetares roll i det 
gemensamma arbetet och hur denne bidrar till uppsatta mål. Flera informanter menar att de 
i varierande uträckning upplever en avsaknad av den typ av ledarskap som beskrivs ovan. 
Samtidigt står det klart att det råder en problematik i att behålla anställda vid det undersökta 
kontoret. Givet det faktum är det extra viktigt att som ledare visa intresse för, och vara lyhörd 
gentemot, sina medarbetare. 

Ett fysiskt avstånd mellan ledare och medarbetare skapar sannolikt även ett socialt av-
stånd. Därför menar Lid Falkman och Lid Falkman (2014) att bra ledarskap blir särskilt vik-
tigt då det ställer högre krav på ledarens förmåga att få sina medarbetare att känna sig 
betydelsefulla, inkluderade och sedda. Rimligen skulle ledarskapet vid IT-konsultbolaget ut-
vecklas av medarbetare som ställer krav och uttalar behov, kanske särskilda för distribuerat 
arbete. Detta förutsätter dock att tillfällen ges för medarbetare att göra detta, vilket återigen 
betonar ledarens viktiga roll för den organisatoriska utvecklingen. Det tycks vara angeläget 
att vid IT-konsultbolaget skapa bättre och mer medvetna processer rörande såväl ledarskap 
som distribuerat arbete och medarbetarens roll i den distribuerade organisationen för att 
säkerställa såväl trivsel hos medarbetare som kvalitet i arbetet.   
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7. Slutsatser: Strategier och lösningar  
Chesbrough (2010) menar att organisationer måste utveckla strategier och aktivt arbeta med 
dessa för att skapa konkurrensfördelar och överleva på marknaden. I detta avsnitt presen-
teras ett antal handfasta strategier och lösningar med förutsättningar för att främja 
samhörighet i internationella, nationella och lokala IT-konsultbolag. En kartläggning av 
strategierna har utformats för att ge struktur och tydlighet i vilka områden de ska användas. 
Övergripande handlar strategierna om att förändra och öppna upp synen på viktiga delar i 
IT-konsultbolag. Slutsatsen av den analys som presenterats är att det finns mängder av osyn-
liga värden i organisationer, till exempel samhörighet. De osynliga värdena är mycket svårt 
att mäta och är omöjliga att utvisa direkta ekonomiska vinster för företag. Det är dock en 
grundläggande förutsättning för att IT-konsultbolag ska fungera och utvecklas.   

 
Figur 2. Kartläggning av strategier baserat på sociala processer och geografisk nivå. 

7.1 Kommunikation 
Nedan presenteras strategier och lösningar vilka ämnar stödja kommunikation i distribue-
rade organisationer. De två första, videokonferens och samverkansskärm, är förslag på hur 
konkreta tekniska lösningar kan implementeras och användas för att bidra till förbättrade 
kommunikativa processer inom IT-konsultbolaget. Den tredje, digitalisering av verktyg, är i 
sig en strategi för ökad kommunikation och samverkan.  

7.1.1 Videokonferens 
Som grund i avsaknaden av informell och icke-verbal kommunikation i den nationella och 
internationella verksamheten ges förslaget att använda videokonferensanläggningar. Detta 
ger även stöd för den formella kommunikationen, men i och med ett tydligt behov av ökad 
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samverkan ger detta verktyg möjlighet till annan form av kommunikation som främjar det 
professionella arbetet. 

Videokonferensanläggningarna bör finnas på varje kontor i form av ett rum som endast är 
till för videosamtal med kontor på andra geografiska platser. I dessa ska det finnas en skärm 
som speglar det andra kontoret. För en ökad känsla av samhörighet skall tekniken placeras så 
att det ser ut som att samtliga personer sitter i samma rum. Således är det att föredra bord i 
form av en halvmåne som placeras mot en vägg, vilket också ökar möjligheterna för många 
personer att delta. Skärmen bör därför vara lika bred som bordet och återspegla ett lika ut-
format bord. Således upplever medarbetarna en känsla av att sitta i samma fysiska rum vid 
ett bord. Dessa rum ska vara tillgängliga för samtliga på varje kontor och bör uppmuntras att 
användas för att gynna samhörigheten mellan de olika kontoren mellan organisationen på 
nationell och internationell nivå. 

Vidare bör det finnas alternativ till dessa anläggningar i form av videostöd på varje med-
arbetares persondator. Detta för att ge alternativ då det exempelvis endast är två personer 
som befinner sig på olika geografiska platser som ska samtala och anläggningen inte bedöms 
behövas. Att arbeta från annan plats än kontoret ska heller inte föranleda konsekvenser i 
form av att dessa samtalsformer frånses. 

För att samverkan och kommunikation ska fungera på ett rättvist sätt krävs en del tek-
niska resurser. Att implementera och installera videokonferensanläggningar utan rätt teknik 
kan snarare leda till en förlust i användande och syfte. För att konceptet ska fungera fordras 
först och främst ett välfungerande och pålitligt nätverk som stödjer den uppkoppling som 
krävs. Det är även nödvändigt med hårdvara av god kvalitet. Det innebär till exempel skärm 
med gedigen färgåtergivning och högtalare med realistisk och hög ljudkvalitet. Vidare krävs 
mjukvara som är lättanvänd och som stödjer att flera medarbetare är uppkopplade samtidigt 
i ett möte. 

7.1.2 Samverkansskärm 
För att stödja kommunikation och samverkan mellan kontor finns ett behov av sam-
verkansskärmar på varje kontor. Dessa är tänkta att återspegla ett annat rum från ett annat 
geografiskt placerat kontor. För att fylla sin funktion ska de vara av stort format för att återge 
en så verklighetstrogen bild av medarbetarna på det andra kontoret som möjligt. 

De är tänkta att finnas i exempelvis fikarum där det förekommer mycket informell 
kommunikation. Det är viktigt att dessa uppmuntras att användas och således blir en del av 
de dagliga processerna. Likaväl som att ta en kaffe med en medarbetare på kontoret kan det 
ske med en medarbetare på annan fysisk plats, vilket främjar kommunikationsprocesser och 
samhörighet nationellt och internationellt. Fördelaktigt är att olika dagar ha kontakt med 
olika kontor, vilket ger en naturlig spridning av informationsflöde mellan arbetsplatserna. 

Det bör även finnas en skärm i de mer formella utrymmena på varje kontor för att stödja 
arbetsrelaterad och formell kommunikation. På detta sätt underlättas kompetensspridning 
och kunskapsutbyte mellan medarbetare då det blir en kortare och snabbare kommu-
nikationsväg än vid exempelvis mailkontakt. 

För att detta IKT-stöd ska fungera på korrekt sätt och inte bli onaturligt eller exkluderat ur 
det dagliga arbetet finns vissa tekniska krav. I och med att ögonkontakt är en viktig del av 
icke-verbal kommunikation är detta något som finns i åtanke. Skärmen bör således vara av 
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format som blir verklighetstrogen och stöder bland annat denna form av kommunikation. 
Det är även av stor vikt att användningen av samverkansskärmen uppmuntras från lednings-
nivå, som även själv bör använda verktyget för att påvisa de positiva effekterna med den 
kommunikation som stöds.    

7.1.3 Digitalisering av verktyg 
För att öka samverkan krävs en digitalisering av de verktyg som används gemensamt mellan 
kontoren. Idag finns ett antal verktyg som är väsentliga på samtliga lokala kontor men som 
enbart finns på det större kontoret. Ett exempel kan vara en interaktiv tavla som varje kontor 
har. När tavlan används och ändras interageras det med tavlor på andra kontor. Således 
minskar diskrepansen mellan kontor och en ökad interaktion och samhörighet gynnas och 
skapas. 

7.2 Grupprocesser och gruppdynamik 
Följande strategier är utformade att främja grupprocesserna inom IT-konsultbolaget och där-
med bidra till förbättrad samverkan och ökad känsla av samhörighet. 

7.2.1 Fysiska möten 
Utifrån behovet av ökad gemenskap och samhörighet rekommenderas fler tillfällen för 
medarbetare att mötas fysiskt. Det är i första hand genom fysiska möten relationer etableras 
och utvecklas. Fysiska möten kan anordnas i syfte att stärka såväl professionella som person-
liga relationer. Fokus bör, oavsett aktivitet och givet rådande omständigheter, ligga på att alla 
medarbetare ska känna sig inkluderade och betydelsefulla. 

7.2.2 Gemensamma projekt och arbetsuppgifter 
För att upprätta och senare vidhålla ett stabil samverkan mellan kontoren inom IT-konsult-
bolaget bör gemensamma projekt och arbetsuppgifter förekomma. Detta är ett sätt att över-
bygga det utanförskap som upplevs av anställda på mindre kontor, samtidigt som det är en 
strategi för att upprätthålla frekvent kommunikation och informations- och kunskaps-
överföring. 

7.2.3 Virtuella aktiviteter 
Givet förbättrade tekniska resurser kommer ökade möjligheter att skapa gemenskap och 
samhörighet även virtuellt. En stark rekommendation är att utforma och lägga tid och resur-
ser på virtuella relationsbyggande aktiviteter. Denna möjlighet bör betraktas som ett komple-
ment eller ett alternativ till fysiska möten i situationer där det inte är möjligt att mötas 
personligen. 

Virtuella aktiviteter för ökad samhörighet kan innebära olika gruppövningar eller aktivite-
ter, förslagsvis i samband med uppstart av nya projekt där det är viktigt att medlemmar får 
möjlighet att lära känna varandra. Det är viktigt att ha i åtanke vad specifikt det är i person-
liga möten som skapar en känsla av gemenskap och att försöka översätta dem att passa i det 
virtuella mötet. Grundläggande är att arbetsformerna gör det naturligt att dela personliga 
erfarenheter, kunskaper och åsikter. 

För att minska de sociala avstånden i det virtuella arbetet kan vissa åtgärder göras i befint-
liga system. Ett förslag är att ge medarbetare större frihet att göra sina profiler i Lync person-
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liga. Även om den personliga och den professionella rollen bör särhållas i viss mån går det 
inte att undkomma att det personliga intrycket minskar vid virtuella möten kontra fysiska 
möten. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för sådana uttryck även i teknikmedie-
rad samverkan. Det kan handla om möjligheten att själv bestämma sin profilbild eller att 
skriva en kort presentation av sig själv. 

7.2.4 Kunskap och kompetensspridning 
Som ett resultat av ökad samhörighet och samverkan kommer förutsättningarna för kun-
skaps- och kompetensspridning att öka avsevärt. Detta eftersom att ökad samverkan, i 
exempelvis gemensamma projekt, skulle innebära en minskning av det upplevda sociala 
avståndet till andra medarbetare. 

För att kunskaps- och kompetensspridningen ska bli så genuin som möjligt krävs att le-
dare och chefer skapar processer där värdet av aktiviteten synliggörs och blir naturligt. 
Medarbetare ska känna att det är en självklarhet att dela kunskap och erfarenheter med 
varandra. Uppmuntran bör ske genom förankring av värdet av kunskaps- och 
kompetensspridning i det dagliga arbetet. Några sätt att arbeta med kompetensspridning är 
via forum och databaser eller vid workshops och seminarium. 

7.3 Ledarskap 
Nedan beskrivs strategier och riktlinjer för hur gott ledarskap uppnås i distribuerade 
organisationer. 

7.3.1 Tydliga mål och processer 
En välmående distribuerad organisation kräver ett tydligt och medvetet ledarskap. Det är le-
dare och chefers ansvar att dels utforma tydliga riktlinjer och processer men även att moti-
vera och förankra dessa hos medarbetare. Givet den utmaning det innebär att arbeta 
distribuerat rekommenderas att tid och resurser läggs på att utforma konkreta strategier och 
riktlinjer för hur sociala, tekniska och framförallt sociotekniska processer ser ut i organisat-
ionen. Krav kan exempelvis ställas på hur kommunikation ska ske i olika situationer för att 
ge bästa möjliga utfall såväl resultatmässigt som relationsmässigt. Virtuell samverkan bör 
behandlas som ett verktyg under ständig förändring och därav krävs en medvetenhet och en 
enlighet igenom hela organisationen. 

7.3.2 Socialt ansvar 
Varje ledare har ett socialt ansvar gentemot sina medarbetare. Ansvaret innebär bland annat 
ett engagemang för att lära känna sina medarbetare. Det inkluderar förståelse och kunskap 
för varje medarbetares drivkrafter, behov och personliga målsättningar. För att uppnå denna 
professionella närhet krävs en driven ledare som lägger tid på att lyssna till sina medarbe-
tare. Utan denna grundläggande bekräftelse är risken stor att medarbetare inte känner ett 
personligt engagemang för organisationen och i sina arbetsuppgifter. Detta riskerar att bli en 
orsak till att medarbetare väljer att lämna organisationen för andra arbetsgivare. Det är där-
för av yttersta vikt att säkerställa att varje ledare har möjlighet och förutsättningar att, genom 
kontinuerlig kontakt, skapa och upprätthålla goda relationer till sina medarbetare. 

En kritisk uppgift blir att skapa rutiner som gör att konsulter känner sig mer inkluderade i 
IT-konsultbolaget även när de sitter på uppdrag hos kund. Det bör ligga i organisationens 
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intresse att utvärdera och utveckla rådande rutiner då viss kritik framförts kring dessa. En 
konkret åtgärd i detta sammanhang är att göra det mer attraktivt och motiverat för konsulter 
att använda IT-konsultbolagets datorer ute hos kund istället för att enbart använda kundens 
datorer. Detta eftersom att det skulle öka konsultens aktivitet på interna plattformar och i 
interna system.  
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8. Avslutande reflektion 
Tidigare har vikten av att förstå och arbeta med osynliga värden, så som samhörighet, beto-
nats. Vi har en stark övertygelse om att framgångsrikt arbete med osynliga värden leder till 
goda mätbara resultat. Exempelvis har det i den empiriska studien uttryckts en problematik i 
att behålla medarbetare vid IT-konsultbolaget som sitter på externa uppdrag. En bidragande 
orsak till detta tycks vara det faktum att konsulter förlorar förankring och förtroende för 
konsultbolaget. Detta som en följd av bristande kommunikation och dåliga incitament för 
gemensamma träffar och processer. Vidare finns det många andra aspekter av samhörighet 
som ett osynligt värde som behöver stödjas av ett engagerat arbete.  

Efter genomförd studie är det tydligt att arbete med utvecklande av samhörighet i distri-
buerande organisationer kräver en miljö som är framåtsträvande och med motiverade indi-
vider. För att uppnå detta är det extra viktigt med en ledare som genom initiativ och engage-
mang visar medarbetare vikten av utveckling och värdet av förändring. Det är ledarens roll 
att synliggöra utvecklingsbehov och att skapa en uppfattning av förändring som någonting 
eftersträvansvärt. Utan ett hängivet ledarskap riskerar organisationen att stagnera i och med 
medarbetare som saknar vilja och motivation att bidra till verksamhetens förbättring och 
utveckling.  

8.1 Framtida forskning 
I framtida forskning föreslås en mer omfattande studie. Ett förslag på hur man kan bygga vi-
dare på denna undersökning är att innefatta fler IT-konsultbolag för att få ett mer 
generaliserbart resultat. Det skulle även vara av värde att lägga fortsatt fokus på internation-
ella samarbeten och att då undersöka kulturella och språkliga förutsättningar i andra länder. 
Vidare finns även möjligheten att studera andra processer än kommunikation, grupprocesser 
och ledarskap vilka har varit centrala teman i denna studie. För att stödja de sociala proces-
serna finns även behov av mer omfattande forskning beträffande IKT-medierad kommuni-
kation och andra tekniska lösningar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide för enskilda intervjuer  
Inledande 
 Forskningsetiska principer 

Ålder?  
Tidigare erfarenheter av virtuellt arbete? 
Hur länge har du varit anställd i organisationen? 
Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter? 
Hur ser ditt dagliga arbete ut?  

 
Hur ofta har du kontakt med andra kontor?  

Vilka tekniska medel används när du är i kontakt med andra kontor? 
Hur ofta befinner ni i ett projekt er på samma fysiska plats? 

 
Ser du några fördelar/brister med den kommunikation som sker idag?  

Hur tror du denna kommunikation påverkar relationerna inom organisationen?  
Upplever du att det är någon skillnad på de relationer du har med medarbetare på det 
lokala kontoret och med medarbetare på övriga kontor?  

 
Upplever du att det finns en medvetenhet inom företaget när det kommer 
till virtuellt arbete?  

Vilka krav bedömer du att virtuellt arbete ställer (för att möjliggöra bra kommunikat-
ion och gemenskap)?  

 
Känner du tillit och gemenskap med övriga kontor? 

Gör du något medvetet/aktivt för att skapa bra relationer med övriga kontor? 
Vet du om företag arbetar aktivt för att öka tillit och gemenskap med övriga kontor? 
Tror du att IKT kan bidra till ökad gemenskap och tillit? Vilken form?  

 
Avslutande 

Vad har du för förväntningar inför framtiden? 
Har du några förslag på lösningar för att öka gemenskap och tillit i de virtuella arbe-
ten du arbetar i?  
Är det något du vill tilläga? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide för telefonintervju 1 
Inledande 
 Forskningsetiska principer 

Ålder?  
Tidigare erfarenheter av virtuellt arbete? 
Hur länge har du varit anställd i organisationen? 
Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter? 
Hur ser ditt dagliga arbete ut?  

  
Hur ofta har du kontakt med andra kontor?  

Vilka tekniska medel används när du är i kontakt med andra kontor? 
 Hur ofta befinner ni i ett projekt er på samma fysiska plats? 
 
Ser du några fördelar/brister med den kommunikation som sker idag?  

Hur tror du denna kommunikation påverkar relationerna inom organisationen?  
Upplever du att det är någon skillnad på de relationer du har med medarbetare på det 
lokala kontoret och med medarbetare på övriga kontor? 

 
Vad tror du är viktigt för gemenskap och samhörighet på en arbetsplats? 
Virtuellt?  

Har du några förslag på lösningar för att öka samhörighet på kontoren, mellan kon-
toren och internationellt?  

 
Avslutande 

Vad har du för förväntningar inför framtiden? 
Har du några förslag på lösningar för att öka gemenskap och tillit i de virtuella arbe-
ten du arbetar i?  
Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide för telefonintervju 2 
Inledande 
 Forskningsetiska principer 

Ålder?  
Tidigare erfarenheter av virtuellt arbete? 
Hur länge har du varit anställd i organisationen?  
Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter? 
Hur ser ditt dagliga arbete ut?  

 
Vad är gemenskap/tillit? Är det viktigt på din arbetsplats? Varför?  

Hur uppnår man gemenskap/tillit på en arbetsplats?  
Hur uppnår man gemenskap/tillit mellan andra kontor? 

 
Fördelar/Brister i dagens tekniska lösningar (På vilket sätt bidrar det 
till/försvårar det ovan)? 

Förslag på nya lösningar (hårdvara som mjukvara) för att öka gemenskap och tillit 
mellan kontoren/i virtuella team?  

 
Upplever du att det finns en medvetenhet inom företaget när det kommer 
till arbete i virtuella team?  

Vilka krav bedömer du att virtuellt arbete ställer på ledare och medarbetare?  
Brukar du reflektera över vad det innebär att arbeta tillsammans men utifrån olika 
geografiska platser?  
Vilken är din roll i skapandet av samhörighet och samverkan mellan kontoren i 
Sverige? 
Kan du ge exempel på ärenden/sammanhang där ni har mycket kontakt och samver-
kar med andra kontor? 
Upplever du ett behov av ökad samverkan? 
Vad görs för att undersöka medarbetares upplevelser/tankar kring samhörig-
het/samverkan? 

 
Avslutande 

Vad har du för förväntningar inför framtiden? 
Har du några förslag på lösningar för att öka gemenskap och tillit i de virtuella arbe-
ten du arbetar i?  
Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 4 - Intervjuguide för fokusgruppsintervju 
Inledande 

Forskningsetiska principer 
Ålder?  
Tidigare erfarenheter av virtuellt arbete? 
Hur länge har ni varit anställda i organisationen?  
Kan ni beskriva era roller och era arbetsuppgifter? 
Hur ser ert dagliga arbete ut?  

 
Teman att diskutera 

Gemenskap:  
Vad är gemenskap? Är det viktigt på din arbetsplats? Varför?  
Hur uppnår man gemenskap på en arbetsplats?  
Hur uppnår man gemenskap mellan andra kontor? 

 
Tillit: 

Vad är tillit? Är det viktigt på din arbetsplats? Varför? 
Hur skapas tillit på en arbetsplats?  
Vad krävs? Resurser? Av medarbetarna? Av ledning? 

 
Teknikens roll:  

Fördelar/Brister i dagens lösningar (På vilket sätt bidrar det till/försvårar det 
ovan)? 
Förslag på nya lösningar (hårdvara som mjukvara) för att öka gemenskap och 
tillit mellan kontoren? 
Upplever ni att det kan uppkomma kunskapsluckor mellan medarbetarna? 
Om ja, vad får det för konsekvenser och hur hanterar ni det? 

 
Ytterligare lösningar för att öka gemenskap och tillit? 
 
Avslutande  
Utifrån de diskussioner som förts, har ni några förväntningar inför framtiden? 
Har ni några förslag på lösningar för att öka gemenskap och tillit i de virtuella arbeten ni 
arbetar i? 
Är det något ni vill tillägga? 
 

 
 


