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Sammanfattning
Inom dagens snabba och starkt konkurrensutsatta värld sker utvecklingen i ett allt hastigare tempo, inte
minst inom produktutvecklingen. Ett av det mest vedertagna sätt för ett företag att överlevnad är att fort-
sätt vara innovativt, men för att vara innovativ krävs det kreativa medarbetare där motivationen att utföra
uppgiften är avgörande. Motivation är därmed en essentiell del för att produktutvecklingen ska vara inno-
vativ, samtidigt som motiverade arbetare medför företaget andra fördelar i form av engagemang och ökad
effektivitet, något som kan bidrar till en minskad personalomsättning och större sannolikhet att duktiga
personer söker sig till företaget självmant efter en positiv påverkan eller interaktion från en engagerad
och positiv medarbetare. Parallellt med en global marknad som fortsatt expanderar är användningen av
virtuell kommunikation genom medier som telefon, snabbmeddelanden, mejl och videokonferenser nöd-
vändiga för en hållbar och global interaktion mellan företag och konsumenter. Både motivation och hur
virtuell interaktion samt dess medföljande effekter har på separata håll studerats noggrant av forskare
världen runt, men vi har inte funnit någon utbredd forskning för en koppling sinsemellan. I och med
att motivation kan anses centralt och virtuell interaktion så vanligt är det därmed intressant att under-
söka hur virtuell kommunikation används och huruvida om möjlig påverkan av motivationen finns. I
denna rapporten som presenterar ett kandidatexamensarbete, utförd på Kungliga Tekniska Högskolan un-
der vårterminen 2017 med syfte att undersöks hur och när virtuella medier används på arbetsplatsen samt
dess eventuella påverkan på individers motivationen. Studien som utförts är utförd i två steg med en litter-
aturstudie som grund för en kvalitativ intervjustudie med sex med respondenter från tre etablerade företag
inom produktutveckling. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk och metod som framarbetats i en grupp om
tre personer har sedan individuella och gemensamma analyser och slutsatser från empirin kunnat dragits.
Studien är ett första steg mot en djupare förståelse av dynamiken mellan virtuell interaktion och moti-
vation och påvisar tendenser till påverkan av motivation från vissa former av virtuell interaktion som i
kan medförde en högre grad av effektivitet och kreativt tänkande men samtidigt kan leda till ökat antal
missförstånd och en känsla av överväldigad. Några större och mer generella trender och slutsatser har
dock ej kunnat dras, med hänvisningar till studiens storlek.
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Abstract
In today’s increasingly rapid-changing business environment, it is necessary for companies to be innova-
tive, especially in the field of product development. One of the most acknowledge way for companies is
to stay in business is to remain innovative, but in order to be innovative, creative employees is required
and for them to endure that for a longer period of time, motivation is requires to execute a task. Mo-
tivation is thus an essential part of product development, while not only motivates employees but also
benefits the company in terms of commitment, efficiency, increased margins from reduced staff turnover
and greater likelihood for more applications of talented recruits which been affected of positive and ded-
icated employees. The virtual interaction in the form of mail, instant messaging, social media, phones
and videoconferences etc. is a key feature for most businesses in today’s globalized market. Researchers
for all over the globe have thoroughly studied both motivation and virtual interaction and each coherent
effect, but we have not found any widespread hypothesis or studies made regarding the link between
them. As motivation is so central and virtual interaction so common it is thus interesting to investigate
how virtual communication in workspaces is used and if it has an influence on motivation. This report
presents a bachelor thesis made at The Royal Institute of Technology during the spring semester of 2017
with a primary purpose to investigate how and when virtual interaction is used in the workplace as well as
possible impact on motivation. The study has been conducted in two stages with an initial literature study
regarding the two fields followed by a qualitative empirical study of three established companies in the
product development industry from which two respondents each been interviewed. The empirical mate-
rial has then been analyzed using the theoretical framework from the literature, after which conclusions
been drawn. The work was partly performed by a workgroup of three people and partly individually. The
introduction, theory and method was developed together after which each person was responsible for one
company with two respondents form which the empirical data was analyzed and conclusions was drawn.
The study shows small indications of what could have an affekt on motivation regarding certain forms of
virtual interaction, such a higher degree of efficiency, creative thinking as well as increased number of
misunderstandings, but some conclusion for a lager and more general trend could not be drawn.
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1.1 Bakgrund

1 Inledning
Nedan presenteras rapportens bakgrund och kontext samt dess syfte och dess avgränsningar.

1.1 Bakgrund
I dagens värld är utvecklingen av nya produkter och tjänster starkt konkurrensutsatt och snabbhet och
flexibilitet är extremt viktiga faktorer. Interaktionen mellan företag, kunder, kollegor och konkurrenter
på marknaden är idag global. I kombination med krav på tidseffektivitet, adaptivitet, lönsamhet samt
miljömedvetenhet har detta resulterat i att den fysiska interaktionen inte längre räcker. Virtuell kom-
munikation är ett måste för att överleva på en marknad där kravet på snabb kommunikation över stora
avstånd är vital för företagens överlevnad. För att dessutom kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt krävs
det att företaget fortsätter att vara innovativt (Francis & Bessant, 2005). För att företaget ska kunna
vara innovativt krävs i sin tur att medarbetarna är innovativa, och för att vara innovativa måste de vara
kreativa och motiverade (Amabile, 1988). Individens motivation är alltså central för företagets fortlevnad.

Det finns ytterst få idag, om ens något företag, som enbart använder sig av fysisk interaktion utan virtuella
kommunikationsmedel och virtuella arbetsteam krävs för att möjliggöra tillgång till den globala mark-
naden. Virtuell interaktion har länge haft en plats i samhället, men det var först i och med koppartråd-
stelegrafen 1837 och upptäckten av radiovågor 1896 som den moderna telekommunikationen tog fart och
lade grunden till den virtuella interaktion vi känner till idag. Med dagens virtuella interaktionsmedel
har möjligheten att överbrygga geografiska avstånd via mobilsamtal, instant-messaging, internet, mol-
ntjänster, mejl, videokonferenser, bilder och texter blir det ömsesidiga utbytet progressivt allt billigare,
lättillgängligare och framför allt snabbare med tiden (Huurdeman, 2003).

I den moderna telekommunikationens början var tekniken dyr, vilket gjorde att få hade råd att använda sig
av den. Ett kort telegram över Atlanten år 1866 kostade motsvarande 12000 kr i dagens valuta att skicka
(royal blog, 2008). Sedan dess har tekniken, och tillgängligheten, gått framåt. Radion blev vanlig under
1900-talets början och blev successivt billigare samtidigt som telefonen och tv:n gjorde inträde i hemmet
(Huurdeman, 2003). Det första mejlet skickades på 60-talet, men det var först med persondatorns intro-
duktion och det globala internets uppkomst som mejl blev vanligt (Partridge, 2008).Den första moderna
mobiltelefonen introducerades 1984, men det var först under 2000-talet som mobiltelefonen blev vanlig
(Agar, 2013). I slutet av mars 2017 hade 49,6 % av världens befolkning internetaccess, en ökning med
ca 4-5 procentenheter sedan 2015 (internetworldstats, 2017). Virtuella kommunikationsmedel har alltså
funnits sedan länge, men det är först nu en stor bredd människor har tillgång till dem då tekniken blivit
billig. Allt fler använder sig av virtuella kommunikationsmedel idag, inom arbetslivet så väl som privat.

Hur har den virtuella kommunikationen påverkat arbetsplatsen? De senaste decennierna har virtuella
team, team där minst en av medlemmarna arbetar på en annan plats och viss eller all interaktion sker
virtuellt (Hertel, Geister, & Konradt, 2005), har blivit vanliga. Inträdet av virtuella team har i sin tur
medfört att behovet av en fast kontorsplats har förändrats. Vissa personer behöver inte längre en fast kon-
torsplats under alla dagar i veckan. I förlängningen kan detta leda till stora besparingar. Genom att minska
antalet kontor, eller antalet dagar individen behöver befinna sig på kontoret, kan bland annat fastighets-
och transportkostnader sänkas. Ett lägre behov av transport med för även minskad drivmedelsförbrukn-
ing, vilket medför ett minskat koldioxidutsläpp (Cascio, 2000). Det finns alltså starka ekonomiska som
ekologiska incitament till att ha en mer virtuell interaktion på arbetsplatsen.
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1.1 Bakgrund

Den virtuella interaktionen är snabb, direkt och möjliggör överförsel av stora mängder data, samtidigt
som den numera är lättillgänglig och relativt billig. Virtuell interaktion möter alltså marknadens krav på
snabbhet och flexibilitet, samtidigt som användandet av virtuell interaktion kan leda till ekonomiska och
miljömässiga vinster. Starka incitament till att använda virtuell kommunikation och att arbeta i virtuella
team finns, vilket förklarar varför virtuella arbetsformer blir allt vanligare. Idag är exempelvis activity-
based workplace (ABW) en allt vanligare arbetsform där individen inte har en fast arbetsplats, och i vissa
fall inte ens en fast arbetstid, och kontorets lokaler är utformade efter aktivitet snarare än individ (Appel-
Meulenbroek, Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 2011).

Idag är företagen mer intresserade än någonsin av innovation och att ha motiverade anställda, men varför
är innovation och motivation så viktigt för företagen? Ett företag som kan främja innovation kan snabbare
exploatera nya idéer och "det bästa sättet, kanske det enda sättet, ett företag kan hoppas att blomstra, om
inte överleva, på, är att vara innovativt" (Francis & Bessant, 2005). Ett företag som lyckats konkretisera
och exploatera en ny idé genom att skapa en produkt eller tjänst av denna som snabbt når ut på marknaden,
har större chans att lyckas. Medgång på marknaden bringar en förtjänst till företaget, vilket är ett krav för
långsiktig överlevnad (Mascitelli, 2007). Därför är det intressant för företagen att fostra innovation. För
att vara innovativ krävs kreativitet, där en av tre essentiella komponenter för kreativiteten är motivation
för uppgiften (Amabile, 1985).

För att vilja utföra ett arbete krävs att individen är motiverad. En omotiverad arbetare kommer att
anstränga sig mindre än en motiverad arbetare, med minskad arbetskvalité som följd. Låg motivation
under längre tid kan leda till att en individ säger upp sig medan en motiverad individ kommer att fortsätta
producera högkvalitativt arbete (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996). Kreativitet kommer
också, i längden, öka sannolikheten för innovation. Viktigaste enskilda faktorn är dock företagets in-
ställning och stöd till innovativt beteende, men utan individuell innovationsförmåga uppnås inte maximal
innovationsförmåga, även om organisationens innovationsförmåga är hög (Bharadwaj & Menon, 2000).
De anställda är tillgångar för företaget och det är därför av stor vikt att de är effektiva. Av den anledningen
är det av intresse att hålla sina anställda motiverade och villiga att arbeta. Nyanställning kostar dessutom
tid och pengar samtidigt som information går förlorad i samband med individen som slutar. Motiverade
individer är därmed lönsamma ur ett kortsiktigt så väl som långsiktigt perspektiv.
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1.2 Syfte

1.2 Syfte
Trots mycket forskning kring områdena virtuell kommunikation och motivation verkar ett direkt samband
mellan dess inte identifierats, då ingen litteratur som söker den kopplingen funnits under litteraturstudien.
Individens motivation på arbetsplatsen är vital för ett företags fortsatta överlevnad och virtuell kommu-
nikation är numera ett givet inslag i ett företags vardag. Därför är det intressant att undersöka om den
virtuella interaktionen har någon form av påverkan på motivationen hos individen i ett team, om det
ens går att identifiera ett samband eller någon form av trend. Utifrån frågeställningen "Hur påverkas
motivationen inom produktutveckling av virtuell interaktion" undersöks två forskningsfrågor:

1. Vid vilka tillfällen och hur används virtuell respektive fysisk interaktion?

2. Vad finns det för kopplingar mellan den virtuella interaktionen motivationen?

1.3 Avgränsning
Eftersom arbetet utförs inom området integrerad produktutveckling sker undersökningarna inom pro-
duktutvecklande företag, med fokus på produktutvecklingsteamet. Kommunikationen som undersöks är
kommunikationen inom teamet och angränsande funktioner.

Företagen som undersöks är etablerade företag, det vill säga företag som varit kommersiellt aktiva i
minst tre år, för att en etablerad och stabil intern struktur ska finnas.
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2 TEORI

2 Teori
I följande kapitel presenteras den teori, för rapporten relevanta områden inom kommunikation, virtuell
som fysisk interaktion, team och motivation.

2.1 Kommunikation
Ordet kommunikation kommer av det latinska ordet communicare som betyder ”ömsesidigt utbyte” eller
”göra något gemensamt”. Kommunikation definieras som överföringen av information (Lindö, 2005) och
för det här arbetet är fokus på utbytet av information mellan människor.

En och tvåvägskommunikation – växelverkan

Kommunikation mellan människor är ett samspel och innebär en växelverkan mellan att tala, skåda och
att lyssna: att en person eller flera växlar mellan roll som sändare och mottagare av ett budskap. I Figur
1 visas en kraftigt förenklad modell över sändning, bearbetning och tolkningar av ett budskapet. Mellan
kodning och avkodning kan sedan ett så kallat "brus" uppstå, vilket medför att budskapet kan tolkas an-
norlunda än vad sändaren avsåg.

Figur 1: Kommunikationsmodell från Brolin (2012, s. 421)

Brus kan delas upp tre olika formen, fysiskt brus, semantiskt brus och psykologiskt brus. Fysiskt brus
beror av fysiska faktorer såsom buller, störningsmoment, trötthet, svag röst och dålig akustik. Brus som
är knutna till språket kallas semantiskt brus, då sändaren exempelvis uttrycker sig otydligt eller använder
obegripliga, vaga begrepp samt hakar upp sig på oväsentligheter som ej rör ämnet. Psykologiskt brus kan
vara att sändaren uppträder osäkert eller att mottagaren har vissa förutfattade meningar eller inställning
till meddelandet som mottas (Ekenvall, 2010).

Definition av virtuell & fysisk interaktion

Kommunikation och interaktion kan delas upp i två olika grupper: fysisk och virtuell interaktion. Virtuell
interaktion skiljer sig från fysisk interaktion genom att den kan ske synkront eller asynkront, med sändare
och mottagare på samma eller olika platser. Denna definition av fysisk och virtuell interaktion kallas
för plats-tid-modellen och en övergripande bild presenteras i Figur 2. Virtuell kommunikation kan in-
nefatta text så väl som bild- och ljudbaserad information som bilder, mejl eller telefon- och videosamtal
(Thompson, 2015). Notera att fysisk interaktion enbart kan ske under samma tid och med sändare och
mottagare på samma plats. Övrig kommunikation som sker på annan plats och tas emot vid samma eller
olika tidpunkter definieras alltså som virtuell. (Thompson, 2015).
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2.1 Kommunikation 2 TEORI

Figur 2: Plats-Tid modell av interaktion

Informationsfördelning vid interaktion

Vid kommunikation mellan människor förmedlas informationen via tre kanaler: Kroppsspråk, röstk-
valitet och ord. Kroppsspråket är hur kroppen används för att förmedla information. Röstkvalitén är
hur rösten används. Röstens volym så väl som tonläge kan förmedla olika signaler. Ord är de faktiska
ord som uttalas. Vid fysisk interaktion används alla tre kanaler för att förmedla information, men hur
starkt de uppfattas varierar. Kroppspråket står för 55 % av all information som uppfattas under ett sam-
tal medan röstkvalitet står för 38 %, och de ord som sägs enbart 7 % (Mehrabian & Ferris, 1967). De
icke-verbala signalerna, kroppsspråk och röstkvalitet, står för majoriteten av informationen som uppfat-
tas. Vid användning av virtuell kommunikation, beroende på medium, kan en stor del av informationen
som uttrycks gå förlorad då mottagaren inte alltid har möjlighet att uppfatta dessa icke-verbala signaler
(Mehrabian & Ferris, 1967).

Rik,formell &informell kommunikation

Den rikaste formen av kommunikation sker via fysisk interaktion där både verbala och icke-verbala sig-
naler uppfattas synkront. Mejl och andra textbaserade kommunikationsmedier är en informationsfattig
form av kommunikation på grund av avsaknad av icke-verbala signaler samt en fördröjning mellan att
sändaren skickar budskapet och mottagaren väljer att avkoda meddelandet och returnera ett svar. Detta
kan leda till missförstånd och misstolkningar av informationen då nyanser i språket går förlorade (Daft &
Lengel, 1986). Känslor kan förmedlas via textbaserad kommunikation, men olika läsare tolkar dem olika
(Byron & Baldridge, 2005).

Den textbaserade kommunikationen kan göras mer informationsrik genom användandet av emojis för
att till viss mån kan ersätta icke-verbala signaler som ansiktsuttryck. Dock kan de missförstås och tolkas
olika av mottagaren än vad som avsågs (Walther & D’Addario, 2001). En annan aspekt av användandet av
emojis och smileys, och även förkortningar, är att kommunikationen upplevs mer informell (Warkentin,
Sayeed, & Hightower, 1997). Informell kommunikation är oftast av mer spontan karaktär, och anses av
vissa vara kritisk för att ett samarbete ska kunna ske (Kraut, Fish, Root, & Chalfonte, 1990).
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2.2 Team 2 TEORI

2.2 Team
Att arbeta inom team är idag en av de vanligaste arbetsformerna. Ett team definieras som ”en grupp in-
divider som är beroende av varandra och delar ansvaret för specifika utfall inom deras organisation”, och
teamet präglas av sex karaktäristiska egenskaper som skiljer teamet från en grupp. Team har ett gemen-
samt mål, tydliga avgränsningar, stabilitet, auktoritet, medlemmarna är beroende av varandra och teamet
existerar i en social kontext. Ett team har ett gemensamt mål medlemmarna arbetar mot. Utan målet sak-
nar teamet syfte. Teamets medlemmar är beroende av varandra för att nå detta gemensamma mål. Vem
som är medlem eller ej i teamet är klart definierat och teamet är oberoende av de individuella medlem-
marna, och existerar över en längre tidsrymd. Medlemmarna i teamet har auktoritet att, i varierande grad,
styra över sitt eget arbete och sina processer. Dessutom befinner sig teamet i en social kontext, ofta inom
en organisation, och behöver resurser från källor inom eller utanför organisationen för att kunna fortsätta
arbeta (Thompson, 2015).

Virtuella team

Team går också att dela upp i virtuella och fysiska team. Enda skillnaden mellan dem är att i det virtuella
teamet arbetar minst en av medlemmarna på en annan plats, organisation eller vid en annan tidpunkt, så
att viss eller all kommunikation mellan medlemmarna måste ske via virtuell interaktion (Hertel et al.,
2005). Studier visar att sammanhållningen inom virtuella team är överlag lägre än i fysiska team, särskilt
för team som enbart kommunicerar via textbaserade medier, även om teamen som använder textbaserad
kommunikation får längre tid på sig att interagera än de team som interagerar fysiskt (Warkentin et al.,
1997). Däremot är skillnaden i sammanhållning betydligt mindre om det virtuella teamet använder sig
av videokonferenser och synkrona kommunikationsmedel med öppningar för informella interaktioner
(Hambley, O’Neill, & Kline, 2007). Varför sammanhållningen generellt sett är lägre beror bland annat
av att information i form av icke-verbala signaler såsom kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester, tonlägen,
sarkasm, ironi och beröring kan försummas, vilket öppnar för friare tolkningar av budskapet. Friare
tolkningar medför ökad risk för missförstånd, som i sin tur kan öka sannolikheten för konflikter inom
det virtuella teamet (Cheshin, Rafaeli, & Bos, 2011). Risken att uppgiftsorienterade problem övergår i
personliga konflikter är även högre i virtuella team jämfört med team som arbetar ansikte mot ansikte
(Wakefield, Leidner, & Garrison, 2008; Staples & Zhao, 2006; Mortensen & Hinds, 2001; Liu, Luo, &
Wei, 2008). Dessutom upplever managers det som utmanande att leda ett virtuellt team, om de är vana
vid att leda fysiska team, vilket i sin tur kan leda till problem inom teamet (Cascio, 2000).

Med virtuella kommunikationsmedel öppnar sig möjligheten för individen att arbeta på distans och inter-
agera virtuellt med sina kollegor vilket kan medföra både för-och nackdelar. Individer som har möjlighet
att arbetar från annan plats än ordinarie genom att sköta kommunikation och koordinering via virtuella
medier, anses kunna gynnas på flera sätt. Balans mellan arbete, fritid och familjeliv kan påverkas pos-
itivt av en viss mängd distansarbete utan att relationen med kollegorna påverkas negativt. Dessutom
finns ett samband mellan arbetsnöjdheten och prestationsförmågan i positivt bemärkelse, samtidigt som
stressen inom arbetsrollen minskar. Däremot har en för hög grad av distansarbete, mer än 2,5 dagar per
arbetsvecka, negativ inverkan på relationen med kollegorna, även om antalet konflikter mellan privat-
och arbetsliv minskar (Gajendran & Harrison, 2007). Alltså kan medlemmarna i virtuella team, om de
distansarbetar, få en bättre arbetslivsbalans, högre arbetsnöjdhet och prestanda samtidigt som stressen
minskar, men för mycket distansarbete kan ha en negativ inverkan på relationen med kollegorna.
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2.3 Motivation
Motivation är ett komplext fenomen som styrs av flera olika faktorer och saknar en entydig definition.
En generell definition beskriver motivation som en ”psykologisk term för de faktorer hos individen som
väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (NE, 2017). Beroende på situation kan definitionen av
motivation anpassas. Inom arbetslivet brukar motivation ses som viljan att förbruka energi för att uppnå
ett mål eller en belöning, eller som summan av de processer som påverkar engagemang, riktning och
beteende som är relevanta för arbetsplatsen (Sagini, 2001).

Motivationsteorier

För att försöka förstå och beskriva vad som motiverar en individ och vilka faktorer som påverkar mo-
tivationen har ett flertal olika modeller och teorier förts fram under historiens gång. Intresset för vad som
motiverar en individ väcktes under 1800-talets slut, och den första motivationsteorin anses vara Frederick
Taylors ”The Principles of Scientific Management” som fördes fram under 1900-talets början (Taylor,
2004). Hur människan och mänsklig motivation betraktas har förändrats kraftigt sedan dess. Taylor såg
människan som en rationell varelse och ansåg att enda motivationsfaktorn för arbetaren var lönen (Locke,
1982), men idag anses motivationen vara mycket mer komplex med ett flertal inverkande faktorer. Indus-
trin som undersöks påverkar också teorin. Äldre motivationsteorier, som Taylors, fokuserade på vad som
motiverade industriarbetare med fysiskt ansträngande arbeten medan moderna teorier är mer intresserade
av motivationen hos arbetare inom kognitiva yrken (Amabile & Kramer, 2007; Pink, 2011; Niemiec,
Ryan, & Deci, 2010).

Inre & yttre motivation

Motivation och vad som motiverar en individ är ett mångfacetterat problem. Vad som anses vara mo-
tiverande är förstås individuellt, men typen av motivation delas oftast upp i två grupper: inre och yttre
motivation. Yttre motivation innebär att ett beteende förstärks genom yttre faktorer, som belöningar i
form av pengar eller beröm. Vid inre motivation är arbetet i sig är motiverande och ses medföra ett högre
syfte som exempelvis tillfredsställer ett begär av självförverkligande (Reiss, 2012). Enkelt förklarat är
yttre motivation beroende av yttre saker som pengar eller andras uppskattning, medan inre motivation är
att en person vill utföra en uppgift för att uppgiften i sig uppfattas som givande. Eftersom den inre mo-
tivationen är essentiell för att individen ska vara kreativ och innovativ (Amabile & Kramer, 2007) är det
mest relevant att undersöka hur den inre motivationen och hur den påverkas i det här arbetet, och därför
används motivationsteorier med fokus på den inre motivationen.

De teorierna som lyfts och används under denna studie är; Self-Determination Theory, The Progress
Principle och Drive-teorin, vilka främst inriktar sig på den inre motivationen. Dessa tre har mycket
gemensamt men det som skiljer sig en aning är vad huvudfaktorerna och ett varierade perspektivet av vad
som anses påverka motivationen mest. Motivation är till stor del ett individuellt och väldigt komplext
fenomen, så för att kunna betrakta ingående faktorer och analyseras om virtuella interaktionen har någon
form av inverkan krävs en bra helhetsbild över motivation. Även yttre faktorer betraktas, då dessa till viss
del spelar roll.
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Self-Determination Theory

Self-Determination Theory (SDT) är en motivationsteori som anser att inre motivation är en naturlig
benägenhet och centrerar kring att människan har tre medfödda psykologiska behov som ligger till grund
för motivationen: kompetens, relation och tillhörighet, och autonomi. Teorin fokuserar därför inte på
hur inre motivation skapas utan på hur den kultiveras och på hur yttre motivation kan få en karaktär av
självbestämmande och därmed bli en mer kvalitativ form av motivation än om den yttre motivationen
kommer ur yttre belöningar eller tvång. Behovet av kompetens är att individen får sin kompetens bekräf-
tad, vilket kan vara genom beröm men även via ökat ansvar eller att få utföra komplexa utgifter. Behov
av relation och tillhörighet är tämligen självförklarande. En indikator på att behovet av tillhörighet och
relation uppfylls kan bland annat var att relationen med kollegorna beskrivs som god, eller att samman-
hållningen är hög. Med behov av autonomi menas att en högre nivå av frihet medför en ökad motiva-
tionsnivå (Niemiec et al., 2010). Figur 3 (Ryan & Deci, 2000) visar de olika formerna av motivation och
beskriver motivationen som ett spektrum där, där typen av yttre motivation varierar kraftigt beroende på
"percieved locus of causality", viljans uppfattade ursprung.

Figur 3: Self-Determinations spektrum över mänsklig motivation från Ryan and Deci (2000, s. 72)

Viljan att utföra en uppgift kan ha fyra uppfattade ursprung: Extern reglering, introjektion, identifika-
tion och integrerad reglering (Ryan & Deci, 2000). De olika formerna av yttre motivation kan jämföras
med en student som studerar för att läraren kommenderade det (extern reglering), studerar för att inte få
dåligt samvete över att försumma en uppgift, det trots att individen och andra förväntar sig det (introjek-
tion), själv inser att studerande kan leda till bra betyg vilket man anser är viktigt med en utbildning och
väljer därför att studera (identifikation) och att individen själv väljer att studera då den anser att det är
intressant och att det kommer finnas en nytta av kunskapen i framtiden (integrerad reglering).

I samtliga fall är motivationen av den yttre sorten, då studierna inte sker för sakens skull utan för att
få ut något av det. Yttre motivation kan alltså skifta från att utföra en handling enbart av tvång, till att
handlingen är helt integrerad i ens person och aktivitetens mål har blivit ens eget, i linje med individens
värderingar och behov. Handlingar som utförs av en yttre motivation med integrerad karaktär är därför ett
självbestämt beteende. Processen av att gå mot ett mer självbestämt beteende kallas för internalisering.
Utanför motivationsspektrat ligger amotivation vilket är motsatsen till motivation; att en person helt sak-

8



2.3 Motivation 2 TEORI

nar vilja eller incitament att utföra en uppgift. Att gå från extern reglering till integrerad reglering är inte
en stege där alla stadier måste passeras, utan en person kan hoppa mellan stadierna utan en bestämd start-
eller slutpunkt på skalan. Yttre motivation kan inte heller gå över i inre motivation i takt med att beteendet
blir självbestämt. De tre grundläggande psykologiska behoven formulerade krävs för att beteenden ska
kunna bli självbestämda genom internalisering (Niemiec et al., 2010)

Att internalisera ett beteende kan härstamma från att personen vill känna sig delaktig i en grupp och
därför utför aktiviteter som anses viktiga för gruppen, vilket SDT kopplar till det psykologiska behovet
av samhörighet. Dessutom måste individen förstå målet samt ha en känsla av att hen besitter rätt kompe-
tens för att lyckas. För att beteendet ska ske av fri vilja och inte på grund av yttre kontroll måste individen
även uppleva självbestämmande (Niemiec et al., 2010).

The Progress Principle

Utifrån studier av totalt 12 000 dagboksinlägg från 238 individers dagböcker om deras arbete och känslo-
liv i ett kognitivt yrke utvecklades, The Progress Principle (TPP). Enligt TPP är den enskilt största moti-
vatorn inom ett kognitivt yrke framsteg, oavsett storlek. Vidare formulerar de en teori om hur individens
känsloliv påverkar prestationen och motivationen (Amabile & Kramer, 2007).

Det inre arbetslivet utgörs av det dynamiska samspelet mellan individens känslor, uppfattningar och,
inte minst, dess motivation. Arten av detta inre känsloliv påverkar personens prestation. En positivt in-
ställd person kan vara mer motiverad att utföra sitt arbete än en likgiltig, frustrerad eller ledsen person.
Likaså är en person som uppfattar sitt arbete som värdefullt mer motiverad än den som uppfattar arbetet
som meningslöst. En dag med ett inre arbetsliv med positiva känslor, hög motivation och en positiv upp-
fattning anses vara en bra dag, och leder till en högre grad av kreativitet under dagen och nästkommande
dagar. Under dessa dagar identifierades ytterligare två faktorer utöver framsteg som starka motivation-
shöjare: katalysatorer och näringsgivare. Under de sämsta dagarna identifierades däremot två faktorer
med negativ inverkan på det inre arbetslivet: inhibitorer och toxiner (Amabile & Kramer, 2007).

Katalysatorer och inhibitorer är faktorer som är riktade mot projektet. Katalysatorer för ett positivt inre
arbetsliv är handlingar som stöttar arbetet, exempelvis tydliga mål, autonomt arbetssätt, att ha tillräckligt
med tid och resurser, att få hjälp med arbetet, att lära från problem och framgångar och tillåta fritt utbyte
av idéer. Inhibitorer är motsatsen till katalysatorer, och kan vara faktorer som hindrar, inhiberar, arbetet
från att gå framåt. Näringsgivare och toxiner är riktade mot personen. Handlingar av mellanmänsklig
stöttning så som respekt, erkännande, uppmuntran, känslomässigt stöd och möjlighet till anknytning
är näringsgivande faktorer. Toxiner är näringsgivaren motsats, och kan vara sådant som respektlöshet,
likgiltighet inför känslor, motarbetande och mellanmänskliga konflikter (Amabile & Kramer, 2007).

Katalysatorer, näringsgivare och deras motsatser påverkar det inre arbetslivet positivt eller negativt genom
att ändra den anställdes uppfattning av jobbet och sig själv. Ett positivt inre arbetsliv leder till ökad presta-
tion och framsteg i arbetet, som i sin tur förbättrar det inre arbetslivet, medan ett negativt arbetsliv leder till
sämre prestation och sänkt motivationsnivå, som i sin tur påverkar det inre arbetslivet negativt (Amabile
& Kramer, 2007).
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Drive

En modell som bygger på bland annat Deci & Ryans, Amabiles upptäckter och ytterligare forskning är
Daniel Pinks Drive-teori. I Drive-teorin argumenterar Pink för att mänsklig motivation primärt drivs av
inre faktorer men tar, till skillnad från Deci & Ryan, hänsyn till att yttre faktorer som lön spelar en viss
roll. Enligt Pinks teori bygger motivation på tre behov: Autonomi, bemästrande och syfte. Autonomi är
hur fri individen är att bestämma över sitt eget arbete. En högre frihet medför ett högre personligt ansvar,
vilket anses öka individens motivation. Bemästrande är en strävan efter att bemästra sitt arbete samt att
förbättra sig själv, ens förmåga och färdigheter. Behovet av syfte lyfter att människan verkar sträva efter
att göra något större än sig själv och att arbeta mot ett större syfte är motiverande (Pink, 2011).

Drive-teorin är anpassad för yrken med mer komplexa uppgifter, som exempelvis produktutveckling.
Inom mer komplexa yrken krävs nya metoder för att motivera. Den klassiska metoden med moroten och
piskan, belöningar och bestraffningar, som motivation är “så förra århundradet” enligt Pink. Monetära
belöningar anses vara lämpliga för fysiska yrken. För arbeten som kräver mer kreativa och konceptuella
färdigheter pekar däremot Drive-teorin på att individer som har ett stort monetärt incitament, en eller flera
månadslöner, för att utföra en uppgift presterade sämre än de med lägre eller inget monetärt incitament
(Pink, 2010). Å andra sidan, tar Pink hänsyn till att lönen spelar roll. Folk vill ofta ha betalt för sitt arbete,
men över en viss nivå tappar ytterligare lönehöjningar sitt värde, och det är då människan kan fokusera
på sitt arbete (Pink, 2009).
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3 Metod
Arbetet som utförts är en litteraturstudie och en kvalitativ intervjustudie (Golafshani, 2003). Litteraturstu-
dien gjordes i projektets början för att förstå problemområdet och för att etablera ett teoretiskt ramverk.
Totalt utfördes 6 intervjuerna vid företag med fokus på produktutveckling. Inför intervjuerna upprättades
en intervjuguide för att se till att relevanta frågeställningar besvarades. Resultaten av dessa intervjuer
analyserades sedan med hjälp av det tidigare etablerade teoretiska ramverket. Från analysen formulerades
ett antal slutsatser som besvarade de forskningsfrågor som ställts upp. Metodikmodellen med tillhörande
processer som genomanvänts kan visuellt kan skådas i Figur 4.

Figur 4: Flödesschema över arbetets gång

3.1 Litteraturstudie
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att fördjupa kunskapen inom områdena som önskades un-
dersökas, områden så som motivationsteori, virtuell kommunikation, dess fördelar och nackdelar, team,
fysiska och virtuella team och fördelar och nackdelar med de olika teamtyperna. Litteraturstudien lade
sedan grunden för det bland annat det teoretiska ramverket, intervjuguiden, vilka organisationer, avdel-
ningar och företag som var relevanta att undersöka. Via databaserna KTH Primo och Google Scholar
söktes och insamlades litteraturen. Nyckelord och söksträngar som användes var bland annat ”models of
motivation”, ”virtual teams”, ”cohesion in virtual teams”, "motivation & creativity", "creativity and inno-
vation and motivation", "organisational creativity", "motivation in virtual teams" och "virtual interaction
and creativity". Under arbetets gång raffinerades teorin som användes.
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3.2 Intervjuer
Utöver litteraturstudien samlades data även in via empiriska studier. Totalt sex stycken semistrukturerade
intervjuer (Westlander, 2000) utfördes på produktutvecklande företag. Varje gruppmedlem ansvarade för
och utförde två intervjuer. Respondenterna som söktes på de olika företagen var individer som arbetade
med företagets utveckling av produkter. Intervjuerna spelades in och transkriberades, och resultatet av
intervjuerna analyserades sedan utifrån det teoretiska ramverket. För en översikt över de företag som in-
tervjuats, se tabell 1. Då ett av företagen och dess respondenter önskade vara anonyma benämns företaget
som MNMU och respondenterna som SDME respektive SDML.

Tabell 1: Översikt över samtliga intervjuade företag

Företag Respondent Roll Plats Datum Tid
[Min] Avvikelse

MNMU SDME
Senior

development
manager

Stockholm 23/3 75

MNMU SDML
Senior

development
manager

Stockholm 23/3 55

InContext AB Matti Schvili
VD &

utvecklingschef
Huvudkontor
- Stockholm 31/3 120

InContext AB Joseph Manuel
Konsult &

designingenjör
Mall of scandinavia

- Stockholm 30/3 120
Intervjun
hölls på
engelska

Oxyma Innovation Bo Dalenius Utvecklingschef
Huvudkontor
- Stockholm 28/3 60

Oxyma Innovation Alina Ekström Konstruktör
Huvudkontor
- Stockholm 28/3 40

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som utformats med frågeställningar som ansågs vara av
intresse för studien, att intervjuobjekten skulle besvara. Guiden användes alltså för att rama in intervjuns
tema, men hänsyn togs till att utforma frågorna så att respondentens svar inte styrdes. Själva intervjuerna
var semistrukturerade, och därför följdes inte frågornas ordning strikt utan intervjuguiden användes som
ett verktyg för att se till att relevanta frågeställningar besvarades. Se Appendix B för hela intervjuguiden
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3.3 Metodikdiskussion
Den största invändningen som kan föras mot arbetet är dess relativt lilla omfattning. Totalt intervjuades
sex stycken individer vilket är alldeles för få intervjuobjekt för att kunna dra några konkreta slutsatser
utifrån informationen som erhölls. Varför så få individer intervjuades berodde på arbetets begränsning:
ett kandidatexamensarbete är ett relativt litet arbete och en mer omfattande studie hade varit svår att utföra
på den tid som fanns. Av de intervjuer som utfördes erhölls förvisso ett djup i svaren, men åtanke bör ges
till att en bredare undersökning bör göras för att kunna dra några definitiva slutsatser eller för att kunna
identifiera eventuella trender. Intervjuerna var i de flesta fall tvungna att vara relativt effektiva på grund
av tiden som gavs till vårt förfogande av intervjurespondenter. Det går därför att diskutera påverkan av
spridningen gällande intervjuernas längd och vilken påverkan denna variation har på utfallet av informa-
tionen. Längderna av intervjuerna kan skådas i sjätte kolumnen i tabell 1 på sida 12

De individer som intervjuades hade varierande roller och ansvarsområde inom respektives företag, men
de flesta intervjuobjekten hade någon form av chefs- eller managerroll snarare än att vara medlemmar
inom teamet. I och med att studien till stor del intresserade sig för kommunikationen och motivationen
inom teamet kan kritik föras mot att respondenterna och deras svar kan, i vissa fall, inte vara valida
(Golafshani, 2003).

Chefer och managers intervjuades då dessa ansågs ha en översikt och inblick i hur deras team funger-
ade, vilket gör att data om ett helt team är till viss del samlat i en individ. Å andra sidan är chefen eller
managern enbart en person, och den kan ha förutfattade meningar, bias eller en falsk uppfattning som
inte speglar teamet. Alla personer har olika filter och personligheter genom vilka de tolkar inkommande
information, och risken finns att undersökningen kan påverkas av dessa tolkningar. På grund av få re-
spondenter kan ett intervjuobjekts uppfattning få oproportionellt stor inverkan på resultaten. Frågor för
att kunna upptäcka eventuell bias eller individuella uppfattningar ställdes, så som vid vilka tillfällen de
ansåg virtuell eller fysisk interaktion vara mest lämpligt. Konsulter och teammedlemmar intervjuades
med förhoppningen att få en inblick i hur verksamheten fungerar utifrån deras positioner, vilket kunde
användas för att verifiera eller bestrida chefens eller ledarens uppfattning. Att ytterligare studier bör göras
är etablerat, och i dem bör fler medlemmar från produktutvecklingsteamen samt fler företag intervjuas för
att öka studiens bredd och reliabilitet.

Hänsyn togs till att använda modern motivationsforskning och aktuella teorier. The Progress Principle
och Drive är inte mycket äldre än ett decennium. Self-Determination Theory fördes fram under 80-talet,
men har utvecklats kontinuerligt sedan dess (Deci, Olafsen, & Ryan, 2017). Varför det är av stor vikt att
ha aktuella teorier är delvis för att ny kunskap dyker konstant upp men även för att synen på människan
och inte minst värderingar som påverkar motivationen förändras med tiden. Taylor hade en rationell syn
på människan och ansåg att lön var det enda som motiverar någon till att utföra ett arbete (Locke, 1982).
Maslow och Herzbergs teorier, som är bland de mest kända inom området, bygger på undersökningar som
gjordes runt mitten av 1900-talet på en generation med värderingar som inte längre är aktuella. I huvud-
sak finns tre generationer vid liv idag, ”baby boomers”, generation X och generation Y. ”Baby boomers”
motsvarar 40- och 50-talisterna. Generation X är deras barn, och generation Y, så kallade millenials, är de
födda mellan slutet av 70-talet till mitten på 90-talet (Myers & Sadaghiani, 2010). Dessa generationer har
ganska starkt skilda värderingar: ”Baby boomers” prioriterade karriären högt medan generation X, och
inte minst generation Y, värderar god arbetslivsbalans och meningsfulla relationer högst. Generation X
och Y motiveras därför av andra faktorer än ”baby boomers”. Dessa skillnader i värderingar mellan gen-
erationer gör att det är av stor vikt att använda aktuella teorier och modeller om motivation som beskriver
situationen på arbetsplatsen i nuläget för att kunna få en så noggrann analys som möjligt.
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Utöver generations skillnader finns även kulturella skillnader. De motivationsteorier som använts i detta
arbete är verk av amerikanska forskare vars studier bygger på amerikanska studier. Kulturen, och därmed
värderingarna och vad som motiverar eller inte motiverar en individ, är annorlunda mellan Sverige och
USA. Båda länderna har kulturer med individualism som ett kärnvärde, men den amerikanska kulturen
beskrivs som mer materialistiskt och karriärsinriktad medan nordiska värderingar fokuserar på jämlikhet,
noggrannhet och uppriktighet (Brett, 2007). Alltså finns det skillnader i kultur och kärnvärden, och att
försöka applicera motivationsteorier över kulturella gränser kan alltså vara problematiskt då vad som
anses motiverande eller icke-motiverande kan skilja sig. Därav bör kanske modeller och teorier som byg-
ger på studier från norden använts, men mycket av den motivationsteori som finns bygger på amerikanska
studier.

En av motivationsmodellerna som använts, Daniel Pinks Drive-teori, är inte en vetenskaplig teori, utan
bygger på flera forskares verk. Att bygga en modell på vetenskaplig teori medför inte att den är veten-
skaplig, och att den då används i ett vetenskapligt arbete kan därmed ifrågasättas. Daniel Pink är en så
kallad motivationsguru och inte en forskare, men hans idéer är väldigt populära vilket kan bero av att dem
fångar de värderingar och kärnvärden som är aktuella idag.

Bristen på erfarenhet av att föra intervjuer kan ha påverkat resultatet. Ingen i gruppen har några nämn-
värda tidigare erfarenheter av att föra en intervju och det kan ha påverkat kvalitén på både intervjuguiden
och själva intervjuerna. Intervjuguiden kan anses ha varit ganska styrande för att ha varit en guide till en
semi-strukturerad intervju, med ganska detaljerade frågor och en tydlig ordning om hur dem avses frågas.
Å andra sidan följdes aldrig exakt den struktur som intervjuguiden etablerade, utan alla gruppmedlemmar
anpassade frågorna efter vad som redan besvarats och var redo att ställa eventuella följdfrågor. Inter-
vjuguiden kan anses vara styrande för att vara en guide till en semi-strukturerad intervju. Frågorna är
detaljerade och strukturerade i en tydlig ordning, men denna ordning följdes aldrig exakt utan medlem-
men som utförde intervjun anpassade frågorna och dess ordning samt var redo för att ställa eventuella
följdfrågor.
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4 Empiri
I följande kapitel samlas det emperiska resultat och erfarenheter som uppnåtts under genomförda inter-
vjuerna. Totalt har sex stycken intervjuer utförts. De två intervjuer gjorda vid företaget InContext är
presenterad nedan och resterande kondenserade resultat från företagen Oxyma Innovation och ett icke
namngivet multinationellt företag inom mjukvaruutveckling är bifogat i appendix A

InContext AB
InContext AB är ett svenskt teknikkonsultbolag som grundades 2006 och specialiserar sig på uppdrag
inom mekanik, elektronik, IT och projektledning mot större multinationella företag. Huvudkontoret är
lokaliserat i Stockholm och företaget har ca 45 anställda, varav ca 40 är konsulter. Produkter och tjän-
sterna som förmedlas är av hög komplexitet i form av detaljerad problemlösning eller mängdhantering
och kompatibilitet. Företaget bedriver verksamheten helt efter dess kärnvärden: Passion, Relation och
”bäst på vad vi gör”.

Respondent 1 – VD & utvecklingschef

Intervjun genomfördes på InContext med Matti Schvili, 41 år, som är företagets grundare, VD och utveck-
lingsansvarig med cirka med cirka 20 års erfarenhet som konsult, inom process och utveckling industrin.
Ansvarsområden och rollen som VD och utvecklingsansvarig går till stor del ut på att koordinera och
utveckla företagets strategier.

Kommunikation

Respondenten är medlem och ledare av ett team, innehåller 4 stycken konsultchefer som i sin tur ansvarar
för konsulterna och kontakt med andra ledare/teamledare ute hos kunder där konsulterna är aktiva. Till-
sammans ansvarar teamet för företagets olika utvecklingsprojekt, rekrytering, kundbehovsanalyser samt
den strategiska verksamhetsutvecklingen. Medlemmarna befinner sig på kontoret ungefär 40% av ar-
betsveckan och de resterande 60% ute på uppdrag och möten med konsulterna och kunder. Teamet
utbyter frekvent stora informationsmängder vilket största och mest komplexa utmaningen som kräver ett
gott samarbete för att avstämningar och uppföljning skall ge effekt samt bibehålla företagets strategi och
en gemensam vision. Höga krav på sociala egenskaper ställs i allmänhet hos företagets anställda, vilket
anses vara ett framgångsrikt recept ute hos kunder.
Virtuell interaktion är därför extremt vanligt och ses som ett krav för att kunna utföra arbetet. Både
asynkrona och synkrona virtuella medierna används dagligen i form av telefonkonferenser, röstsamtal,
sms, mail, IM1 samt en molntjänst där mötesagendor, to-do-list och dokument lagras.
Den asynkrona virtuell interaktion används främst för formalia och som stöd vid planerade fysiska möten
där informationsinnehållet beskrivs som komplext eller att risken för missförstånd och diskussioner är
överhängande. Ibland kan ändå problem som missförstånd, stressmoment, försummelse samt bristande
utrymme för nya synpunkter, uppstå när stora informationsutbyten skall behandlas efter en förutbestämd
agenda publicerad via en gemensam molntjänst. Respondenten förklarar även att upp till 200 mejl per
dag kan behandlas av en medlem, något som beskrivs som tidskrävande och en aning ineffektivt.
Den synkrona virtuella interaktionen(VI) kan delas upp i två fall, på och utanför kontoret. Utanför kon-
toret sker det av geografiska anledningar. Den synkrona IM används främst vid lättare avstämningar och
vid behov av snabb återkoppling medan röstbaserad används för mer detaljerad information. På kontoret
används IM för att minska ”brus” samt för en mer informell interaktion. Gemensamt för all textbaserad
interaktion var att emoijs används frekvent för att kompensera avsaknaden av fysisk interaktion bibehålla

1Textbaserade och elektroniska snabbmeddelanden som personer skickar till varandra i realtid
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de emotionella band och relationer med ett ärligt och genuint intryck som beskriver samt ett förtydligande
av ens sinnestillstånd. Detta används såväl inom teamet som mot kunder och anställda och några problem
med brist av formalitet har ej upplevts utan den mer informella ton som framhävs vid användning av
emoijs har uppskattats av alla parter.
Fysisk möten och interaktioner används dels som beskrivet för att behandla ärenden och beslut, men
nästan till en större utsträckning för att skapa relationer och emotionella band, då endast en bråkdel av
själva budskapet anses ske via ord och resterande förmedlas via närvaro och uppvisat intresse. M. Schvili
(personlig kommunikation, 31 mars 2017) förklarar, ”det går inte utbyta relationer med virtuella medel
men det går att utbyta information och ibland så räcker det” och fortsätter, “Möten i arbetslivet kan lätt
bli lite stel när man använder sig av virtuell kommunikation, men det gäller även ansikte-mot-ansikte om
man känner att en personlig koppling saknas”.
Det anses därför vara av signifikant betydelse av ha emotionellt band och kännedom om motparten som
beskrivs lättast att skapas i en informell miljö ansikte-mot-ansikte, för att underlättar förståelsen och min-
skar risken för missförstånd vid virtuellt kommunikation.

Motivation och sammanhållning

Motivationen förklaras utifrån företagets synvinkel som en form av rörelse där man är vaken, lyhörd,
kreativ något som beskrivs vara genomgående och väldigt hög på företaget. Rätt avvägning mellan ut-
maning och kapacitet samt att utveckla individers sociala och kunskapsmässiga potential anses öka mo-
tivation och sammanhållning, medan avsaknad eller långsam återkoppling/feedback, stress och ”brus”
har en negativ påverkan med tecken som isolation, irritation, frustration, bristande drivkraft och intresse.
Ledarens psykologiska påverkan av medlemmarna i form av humör och engagemang beskrivs som sig-
nifikant, både för stämning och kommunikation. För ett team anses att motivation, i kombination med rätt
kompetens och bra direktiv vara direkt avgöra för olika projekts framgång, där ledarens sinnesstämning
och engagemang har en signifikant påverkan på teamets kommunikation och emotionella stämning.
En policy som beslutats i företaget är att inga anställda skall bli sjukskrivna på grund av stress vilket
konkretiserats genom att olika typer av övertidsförbud samt ett mailhantering förbud efter arbetstid. Kom-
plikationer har ibland uppstått ute hos kunder men fördelarna anses väga tyngre än nackdelarna av denna
policy.
I linje med företagets kärnvärden så som relation och passion läggs stora resurser ned på personlig utveck-
ling. Varje anställd har en personlig mentor samt fri tillgång till en heltidsanställd coach. Coachen sätter
tillsammans med vardera individ upp personliga önskemål och målsättningar. Önskemål, passioner och
drivkrafter som uppkommer ur dessa samtal synkas sedan mot uppdrag som anses matcha individen. För
kunskaps breddning används främst intern kompetens i form av föreläsningar men även viss extern kun-
skap erbjuds. På ledarskapsnivå så används förutom företagets egen coach, en extern ledarskapscoach
varannan vecka för bollande av idéer och strategier samt en beteendevetare en gång i veckan som jobbar
med att förändra beteenden. En sak som nämndes var att samarbetet med beteendevetare påbörjades med
ett fysiskt möte och beskrivs som en succé gällande personkemin och relation vilket har resulterat i att all
kommunikationen numera sker uteslutande via telefon, något som fungerar väldigt väl trots att personlig
och känslig information utbyts.

Sociala event används flitigt och har som syfte att stärka relationen, skapa ett naturligt kunskapsutbyte
samt som ett tillfälle att fånga upp nya idéer eller önskemål. Det sistnämnda har visat sig lättast ske vid
fysiska möten, i en informell miljö när emotionella band knyts. Beroende på storleken och arbetsinsatsen
varierar tidsaspekten beroende på den mängd energi och passion idégenererande parten visar, men of-
tast sker utvecklingen och förverkligande relativt snabbt där händelseförloppet beskrivs genom ett snabbt
uppföljningsmöte följt av backning och implementering. Mindre förslag och idéer har varit ett känt prob-
lem att implementera då expanderingen påverkar den momentana spontaniteten enligt respondenten. På
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det nya intranätet finns ett idéforum och omröstningverktyg som förhoppningsvis skall medföra en bättre
översikt och snabbare ställningstagande från både ledare och medarbetare.
Varje månad sker ett socialt event där en anställd får möjlighet att uttrycka sin passion utanför arbetslivet
och budgetmässigt är sagt att företagets värderingar inte bara får vara fina ord utan sätts efter hur starkt
en medarbetare uttrycker sin passion samt hur denna passion kan förbättra relationen mellan företagets
anställda eller kunder. Alla former av önskemål eller aktiviteter från en medarbetare stöttas även de efter
dessa kriterier. Den största utmaningen för att bibehålla motivation och gemenskap sägs främst vara att
fortsatt följa företagets kärnvärden när expansionen fortgår och informationsflödena blir större.

Respondent 2 – Konsult och produktutvecklare

Intervjun genomfördes på ett café i Solna, Stockholm med Joseph Manuel som är en 28 årig konsult och
designingenjören, med 5 månaders erfarenhet på företaget och 4 års erfarenhet i Abu Dhabi inom pro-
duktutveckling för flygindustrin. Konsulten är ursprungligen från Filippinerna, pratar flytande engelska
men har än så länge begränsade svenska språkegenskaper. Respondenten är medlem i ett team på Scania
som utvecklar elektroniska kablage och som arbetsuppgift att designa och sammanställa. Respondenten
befann sig under de första 3 månaderna fysiskt på plats i Södertälje men deltar för närvarande i ett pilot-
projekt som inneburit att arbetet sedan sex veckor tillbaka sker från ett satellitkontor i en virtuell miljö
med samma system och arbetsuppgifter mot det ursprungliga teamet.

Kommunikationen

Produktutvecklingen sker till stor del individuellt genom skilda uppgifter med avseende på specialitet
och kunskap som sedan synkroniseras och koordineras inom teamet. Respondenten som är den enda
medlem som jobbar från distans av geografiska skäl, har en mentor och tillika InContext konsult i teamet
som fungerar som Single point of contact”2 till respondenten. Genom ett daglig avstämnings möte via
skype fås filtrerad och väsentlig information från team möten, nya arbetsuppgifter och vägledning.

Från satelliten sker frekvent interaktioner och kommunikationen mellan medlemmarna via virtuella me-
dier, rörande problemlösning och materialtillgångar. Språket som används är främst svenska, men varierar
det beroende på situation och vilken information som skall överföras. Vid mer detaljerad och svårförk-
larad används engelska.
De virtuella interaktionsverktyg är övervägande synkron så som telefon IM eller Skype där både röst,
video, text och skärmdelning ingår för att minska risken för missförstånd samt med anledning av infor-
mationsspridningens hastighet som beskrivs vara av signifikant betydelse för att inte fastna och hindra
andras arbete. Inget ärende har hittills varit så komplext att det inte gått att lösas genom virtuella verktyg.
Vid asynkron och textbaserad kommunikation kan längden och personliga referenser upplevas, försvåra
och vilseleda budskapet. Exempelvis kan en fråga lätt uppfattas som ett kommando eller befallning om
vissa fraser artighetsfraser utelämnas. Respondenten använder sig själv av badkars-kurvan”3, vid mejl
för att kompensera för ett uteblivet visuellt kroppsspråk och tonläge vid kommunikation när mer punktade
frågor skall ställas. J. Manuel själv beskriver, “Som jag ser det så är det är tråkigt att läsa text”(personlig
kommunikation, 30 mars 2017)
Emoijs används endast vid IM inom teamet och som upplevs skapa en artig och mer vänlig interaktion.
Det framkom även att nästintill all kommunikation med teamet är av en formell och arbetsrelaterad karak-
tär, med några få undantag vid kommunikation med mentorn.

2Kontaktperson och koordination som funderar likt ett kunskaps och informationsstöd för frågor via virtuella medier
3Syftar på en grafisk presentation som liknar ett badkar med en entusiastisk och tillmötesgående start för att sedan sjunka i

samband med beskrivning av problemet eller fråga, och avslutningsvis åter stiga genom exempelvis visad tacksamhet
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Motivation och sammanhållning

Med rätt mängd av stress, press och feedback ansågs motivationen öka simultant med effektivitet och
progression. Målsättningar och deadlines jämförs med en kraft som drar en framåt och ökar motivatio-
nen att prestera även under en “dålig dag”. Uppgifter kan fortfarande utföras, men motivationen och
effektiviteten försämras långsiktigt. En direkt och snabb feedbacken från ledaren, speciellt efter längre
uppgifter för att få bekräftelse på utveckling, anses väldigt viktig, där synkron feedback är att föredra
men uppskattas även i asynkron och klartext.

De personliga utvecklingsmöjligheterna som finns sker främst genom den tilldelade mentorn i teamet
samt konsultföretagets egen coach. Som ny finns möjlighet att delta på föreläsningar som hålls hos kon-
sultföretaget, där äldre konsulter delade med sig av erfarenheter och kunskaper i avseende att bredda den
nyas kunskapsmatris4.

Mentorns vägledning och pedagogik beskrivs som betydande och bidrar och hjälpa respondenten att byg-
ger upp sin egen kunskap, erfarenhet och självförtroende. Att själv lyckas lösa en uppgift beskrivs som
extremt upplyftande och har stor påverkan på humöret. På grund av den isolerade miljö, lägger hellre
respondenten några extra minuter på att försöka lösa problemen själv, innan initiativ att inledande en
konversation tas, där det inte är uppenbart att motparten har tid.
"Kreativiteten ökar i takt med att du isolerad dig som medför ett större antal hinder som måste övervinnas
för att klara mina uppdrag. Men med fler problem och hinder utvecklas också mina egna idéer, lösningar
och effektivitet, något som är väldigt tillfredsställande" (J. Manuel, personlig kommunikation, 30 mars
2017)

Det professionella samarbetet i teamet anses som god med hjälpsamma kollegor och tid för informella
interaktioner i det fysiska teamet finns. Dock beskriver J. Manuel, "det är otroligt svårt att visualisera
eller förutse en persons humör eller känslor genom virtuella medel så öppningen av konversationen och
tajming är allt” och fortsätter (personlig kommunikation, 30 mars 2017). Bristen av sociala och informella
interaktionerna som finns i det fysiska teamet anses hämma inlärningen av det svenska språket en aning,
men kompenseras med en bättre balans mellan arbete och fritid i form av kortare transporter och flertalet
sociala event arrangerade av företaget.

“Det typiskt svenska fenomenet fikapaus är en briljant sak för att anamma och skapa en form av emo-
tionellt band mellan teamets medlemmar, vilket såklart är något jag saknar här i satelliten”(J. Manuel,
personlig kommunikation, 30 mars 2017).

Något tillvägagångssätt för att förbättra, förenkla processer eller informationsdelning mot andra team
hos kund är oklart trots att det finns personer med liknande arbetsuppdrag på andra avdelningar. Någon
erfarenhet rörande förmedlade idéer mot konsultföretaget finns ej.

4Schematiskt klassificering och kategorisering av kunskaper och dess kvalité
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5 Analys
I analysen betraktas och analyseras den erhållna empiri utifrån det tidigare etablerade teoretiska ramver-
ket.I första delen presenteras en individuell analys av resultaten från intervjuerna på InContext.
En gemensam analys över alla resultat presenteras i andra delen av detta kapitel.

5.1 Individuell analys
Mycket av innehållet i de tre motivations teorierna (Niemiec et al., 2010; Amabile & Kramer, 2011;
Pink, 2011) som valts har efter noggrann granskning upptäcks ha stora likheter. Inom SDT beskrivs de
människan besitta tre medfödda psykologiska behov i form av kompetens, relation & tillhörighet samt
autonomi(Niemiec et al., 2010). Inom TPP beskrivs snarlika behov som katalysatorer men med den dis-
tinkta skillnaden att motivation inom kognitiva yrken beror på individens känsla av framsteg och progres-
sion (Amabile & Kramer, 2011). Daniel Pink beskriver även han i sin bok Drive autonomi,bemästrande
och syfte som de stora motivationsfaktorerna(Pink, 2011). Detta kan förklaras genom att ett flertal arbeten
och forskningsstudier skett sinsemellan de olika teoriskaparna.

Respondent 1 - VD & Utvecklingschef

Bland ledarna på InContext sker informationsflödena högst frekvent och variera mellan att fysisk och
virtuell kommunikation. Den virtuella kommunikationen är till stor del nödvändig på grund av ge-
ografiska och tidsmässiga skäl, men används även vid tillfällen där avstånd inte är betydelse. Ekenvall
beskriver "fysiskt brus" bland annat som buller och störmoment (Ekenvall, 2010) vilket överensstämmer
med det "brus" som respondenten beskriver uppstå på arbetsplatsen, vilket är en av anledningarna till att
den virtuella kommunikationen, i form av IM används mellan medlemmarna. Att bli avbruten, för de fall
där hög koncentration med lång ställtid krävts ansågs otroligt irriterande.

Behovet av rikt informationsutbyte (Daft & Lengel, 1986) är en av anledningarna till att fysisk interaktion
sker där även icke-verbal signaler och information(Mehrabian & Ferris, 1967) kan användas för att und-
vika onödiga missförstånd och diskussioner, när större mängder information, som anses "svårpaketerad"
skall avhandlas eller i beslutsfattande sammanhang. Dock måste denna typ av fysisk interaktion ofta
kombineras med en virtuell asynkront kommunikation i form av gemensamma agendor för att skapa en
form av struktur och effektivitet. Informationen kan ändå skapa viss form av förvirring med inslag av
försummelse något som enligt teorin kan bero på semantiskt och psykologiskt brus(Ekenvall, 2010).
Det stora informationsflödet som sker dagligen i form av mailhantering och avstämningsarbete tillsam-
mans med kravet att alltid vara tillgänglig som ledare kan till synes uppfattas som överväldigande utan
effektiva hjälpmedel som stödsystem och strukturer. Detta beteende skulle kunna hämma motivationen
genom att möjligheten till autonomt och självstyrande arbete begränsas samt att progressioner och fram-
steg försvinner i "mängden". (Amabile & Kramer, 2007; Niemiec et al., 2010; Pink, 2011).

Fysiska interaktionen sker dagligen och har som oftast en informell karaktär med avsikt att stärka re-
lationen och de emotionella band i och utanför teamet kan även fungera som en katalysator för den inre
motivationen i form av tillhörighet internt och en känsla av kompetens vid externa fysiska interaktioner
utanför teamet, när medlemmarna får möjlighet att bidra till de anställdas och kunders personliga utveck-
ling och stöd(Amabile & Kramer, 2007; Niemiec et al., 2010). Användningen av Emoijs förekommer i
näst intill all textbaserad kommunikation för att kompensera bristen av icke-verbala signaler men intres-
sant nog också för att skapar en form av genuint värde, transparens och ärlighet hos företaget.
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Respondenten beskrev under intervjun att ur ett ledarperspektiv är den största motivationskällan att få
se personer i dess närhet växa vilket i sin tur kräver någon form av feedback och återkoppling för att detta
skall uppmärksammas vilket även beskrivs som kompetens och bemästrande (Amabile & Kramer, 2007;
Pink, 2010). Men om återkopplingen uteblir så uppstår känslor som frustration och bristande drivkraft
troligen då det känns som man blivit förbisedd. Man kan fråga sig detta beror på personerna valt att för-
bise progressionen eller om informationen försvunnit i någon av interaktionerna där informationsutbytet
skulle skett. Det kan uppfattas som en hårfin gräns mellan att ge feedback och återkopplingar rörande
progression, samt hur denna ska ske utan att det tolkas som krävande och kontrollerande vilket då får
ett helt annorlunda utfall. Genom att låta vardera individ styra och beskriva önskade kunskap och mål-
sättning för sin mentorn och coach kan både individens känsla av autonomi öka, samtidigt som ledarens
bemästrande stärks. Det är troligen här som relationen mellan de två parterna är så viktig för att kunna
och våga uttrycka sina önskemål och vara ärlig i sina frågor.

Det momentana och spontana förverkligandet av idé beskrivs som en svårighet att bemästra vid expander-
ing, trots det så sker över 50% av företagets uppdrag, projekt och utvecklingsområden från idéer och
önskemål framförda av konsulterna. De sociala tillställningar och event karakteriserar tillfällen när dessa
uppmärksammas vilket tyder på en den informella kommunikationens påverkan och betydelse. Idéer och
önskemål uppmuntras genom en ömsesidig förståelse mellan individen och ledning i form av visat en-
gagemang och passion för att genomföra förändringen eller projektet vilket avgör både mängden stöd och
utfall. Att dessa event är högst uppskattat hos alla anställda, där nya relationer byggs och en känsla av
tillhörighet, kanske främst mot kollegor på andra arbetsplatser uppstår. Detta skulle jag gissa är precis det
utfall företaget vill få för förbättrad kunskapsspridning och engagemang, för både ledare och anställda,
speciellt då den geografiska faktorn talar emot detta(Cascio, 2000; Kraut et al., 1990)

I skrivande stund så genomför företaget en del organisationsförändringar som skall innebära att fler pro-
jekt skall utföras in-house”5 för att företaget tydligare skall kunna utveckla och jobba efter sina kärn-
värden. Minskade transportavstånd för de anställda, högre gemenskap genom daglig fysisk interaktion,
lättare kunskapsöverföring och stöd till nya samt möjlighet att arbeta med personlig utveckling och po-
tential snarare än akademiska meriter och prestationer på ett CV. något som annars kan hindras av kun-
dernas värderingar och åsikter. Denna företagsstrategi form av ökat bemästrande, kunskap, relation &
tillhörighet samt att framsteg, troligen kan uppmärksammas lättare, när interaktionerna mellan ledare och
anställda blir mer frekvent (Amabile & Kramer, 2011; Niemiec et al., 2010; Pink, 2011).

Dessa förändringar kommer medföra högre krav på den virtuella och digitala kommunikationen gen-
temot kund, något som planeras kompenseras med avancerade videokonferensverktyg och fysiska besök.
En sådan förändring kan drastiskt höja de anställdas ”inner work life balance”(Amabile & Kramer, 2007),
men samtidigt kan en försämring av rik kommunikation och relationen och mot kund uppstå.
Men som M. Schvili förklarar: “Möten i arbetslivet kan lätt bli lite stel när man använder sig av virtuell
kommunikation, men det gäller även ansikte-mot-ansikte om man känner att en personlig koppling sak-
nas”(personlig kommunikation, 31 mars 2017). Sannolikheten för ett positivt utfall i och med den stora
del fysisk interaktion där många emotionella band redan hunnit knutits, bör därför kunna anses som stor
(Hambley et al., 2007).

Ledarens påverkan i form av humör och stämningssättare på kontoret kommer även den att förändras
och få större uppmärksamhet, från att så smått kunnat döljas genom virtuell och asynkrona kommunika-
tionsmedel (Mehrabian & Ferris, 1967; Byron & Baldridge, 2005) till att kunna påverka arbetsmiljön
direkt. På samma sätt kan den påverka till det bättre genom större möjligheter att uppmärksamma och
uppmuntra företagets anställda och spara in restid för att minska stress i andra arbetssituationer.

5Kunduppdrag som utförs på företagets egna arbetsplats
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Respondent 2 - Konsulten

Den enda typen av interaktion och kommunikation som respondenten har med sitt team är genom virtuella
medium och dessutom endast i form av tvåvägskommunikation med en person åt gången. Interaktionen
är både text, röst och videobaserad med inslag av andra visuella hjälpmedel såsom skärmdelning för en-
klare förståelse vid problem. Det tycks finnas ett mönster av att respondenten som oftast använder sig av
de mer informationsrika virtuella interaktions medierna och förklaring till att han inte upplevt att något
problem inte kunnat lösas på distans (Daft & Lengel, 1986). Å andra sidan kan det likväl vara för att
respondenten sedan tidigare tillbringat en relativt lång tid fysiskt i teamet där informella interaktioner kan
tänkas skapat en högre tillit medlemmarna emellan (Warkentin et al., 1997; Kraut et al., 1990).

Manuel beskriver även att "kreativiteten ökar i takt med att du isolerad dig som medför ett större an-
tal hinder måste övervinnas för att klara mina uppdrag. Men med fler problem och hinder utvecklas också
mina egna idéer, lösningar och effektivitet, något som är väldigt tillfredsställande"(personlig kommunika-
tion, 30 mars 2017), vilket om man kompletterar med att informationen och komplexiteten ofta beskrivs
som detaljrika och problembaserade, medför krav på kognitivt tänkande. Detta stärks av flera teorin, så
som integrerad reglering (Ryan & Deci, 2000), The Progress Principle (Amabile & Kramer, 2011) att
individen motiveras främst av att nå framsteg i ett arbete som är meningsfullt. Som en möjlig förklaring
kan vara minskad form av fysiskt, semantiskt och psykologiskt brus (Ekenvall, 2010) som tänkas skulle
kunna bidrar till högre koncentration. Samtidigt går det helt emot alla teorier som lyfter relationer och
tillhörighet(Niemiec et al., 2010; Gajendran & Harrison, 2007) och som betydande faktorer.

Under intervjun nämndes även kort, att pengar är har en viss betydelse men beskrevs som liten i jäm-
förelse med möjligheten att få utvecklas på ett stort och multinationellt företag som det han arbetar idag.
Utgår man från boken drive överensstämmer ovanstående skrämmande väl med allt från bemästrande
av uppgiften , autonomt och självstyrt arbete, syftet att utföra uppgiften för att man tror på den och att
det kommer uppmärksammas och användas världen runt. Lägg där till att folk vill ofta ha betalt för sitt
arbete, men över en viss nivå tappar lön sitt incitament att påverka, och det är då människan kan fokusera
på sitt arbete (Pink, 2009; Pink, 2011).

Trots belöningarna som kommer när under det enskilt arbete så beskrivs vikten av en mentor, för att
ta sig förbi utmaningar och kanalisera informationsflöden som annars upplevs förvirrande och spretig.
Ingen större preferens läggs däremot på vilket kommunikationsmedel mer än att synkron verkar vara
överlägsen i jämförelse med asynkron. “Överföringen av information är signifikant så själv informatio-
nen bör gå genom en officiell kanal eller en specifik kontaktperson vilket på ett systematiskt vis filtrerar
och klargör uppgifterna som annars lätt missförstås när direktiv kommer från olika håll vilket medför
förvirring och överväldigande”(Manuel. J, personlig kommunikation, 30 mars 2017). En direkt och
kanaliserad feedback är att därför att önska för att bemästra och uppleva progression. (Pink, 2011; Ryan
& Deci, 2000; Amabile & Kramer, 2007)
Respondenten uttrycker ändå viss avsaknaden av social interaktion vilket kan ses som förståeligt med
tanke på att han uttryckt viljan att lära sig det svenska språket som troligen skulle underlätta såväl det
professionella karriären som den sociala aspekten i sitt privatliv. Den virtuella kommunikationen ten-
derar ofta bli av mer formell och arbetsrelaterad karaktär vilket också beskrivs när vissa nyanser av
språket försvinner, även vid synkrona virtuella interaktioner som ändå anses vara informationsrika (Daft
& Lengel, 1986; Mehrabian & Ferris, 1967). Dock tillägger han att mycket kompenseras med en bät-
tre balans mellan arbete och fritid när stora mängder tid från transporter sparas in och att InContext är
otroligt duktiga på att alla skall känna sig välkomna vilket konkretiseras under de frekventa sociala event
som anordnas.
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Teamet kan tyckas präglas av strikt struktur där alla har tydliga ramar för dess arbetsområde men nå-
gon brist på hjälpsamhet har inte uppfattats, trots att det anses som svårt att känslor och sinnesstämningar
virtuellt (Byron & Baldridge, 2005).

5.2 Gemensam analys
Inom de olika företagen som undersökts används virtuell kommunikation i varierande utsträckning, vilket
kan bero av flera olika orsaker. På MNMU och InContext användes virtuella medier i hög utsträckning
inom teamet så väl som mellan individer och andra funktioner. Då företagens anställda är geografiskt
utspridda är virtuell interaktion enda hållbara sättet att hålla en regelbunden kommunikation, men att det
används mellan individer i samma land, stad eller kontor, när det går att interagera fysiskt, kan delvis bero
av att infrastrukturen och vanan att använda virtuella medier finns. Jämför med Oxyma: Där saknas både
vanan och infrastrukturen för att hålla en hög grad virtuell interaktion.

Dock är infrastruktur och vana inte enda faktorerna, utan även företagets kultur och kärnvärden verkade
påverka kraftigt hur flitigt de använde virtuella medier. Arbetsplatsen på Oxyma är konstruerad för att alla
ska sitta på kontoret och interagera fysiskt så ofta som möjligt medan InContext beskriver att personliga
relationer nästintill enbart, kan byggas via fysiska möten. Förvisso arbetar designingenjören på InContext
för närvarande i en helt isolerad miljö och utan fysisk interaktion med sitt team, men detta efter ett par
månader fysiskt på plats i teamet.

Även fast alla företagen använder virtuell kommunikation men i varierande utsträckning finns vissa tren-
der i hur dessa används och vilket innehåll kommunikationen har. Synkrona medier som chatt, röst- och
videosamtal tycks förefalla i högre grad för att diskutera problem i högre grad än asynkrona medier. Vid
diskussion i synkrona medier verkar även bild och skärmdelning med möjligheten att visuellt beskåda
problemet som diskuteras, vara vanligt förekommande. Asynkrona medier som mejl eller databaslagring
verkar däremot mer användas för att förmedla och strukturera formell information, och används inte i lika
hög grad till uppgifter där diskussion och beslut är nödvändigt. Enda tillfället då virtuell interaktion anses
vara direkt olämpligt av alla företagen var då en snabb återkopplingsmiljö samt emotionell och mer per-
sonlig kontakt behövdes, exempelvis vid större beslutstillfällen eller när personlig och konstruktiv kritik
skulle ges. Vid dessa tillfällen var fysisk interaktion det enda lämpliga enligt alla respondenter.

Att synkrona medier används i hög grad för att diskutera kan till viss mån bero på att dem synkrona
medierna generellt sett är rikare typer av medier. I röst- och videosamtal går till större utsträckning,
icke-verbala signaler att uppfatta, och vid fysisk interaktion finns möjlighet att uppfatta alla icke-verbala
signaler. Ändå används textbaserade snabbmeddelanden ofta för diskussioner, detta trots att dessa kan
agera både på ett synkront och asynkront vis samt bör ses som ett tämligen informationsfattigt medium.
En möjlig anledning att denna form av kommunikations medium används i så pass stor utsträckning är
den höga återkopplingshastigheten och flexibilitet som verktyget medför. Andra textmedier, som mejl,
kan därför anses vara för långsamma, och används därför inte i lika hög utsträckning för att diskutera.
Asynkrona medier betraktas även, generellt sett, mer formella än dem synkrona typerna av kommunika-
tion. Vad detta beror på är dock svårt att besvara. En möjlig förklaring kan vara att textbaserad kommu-
nikation medför svårigheter att uttrycka känslor, intryck samt komplettera tidigare sända budskap vilket
kan eskalera graden missförstånd, konflikter samt semantiskt och psykologiskt brus (Ekenvall, 2010).
Synkrona och rikare medier tycks medföra högre tillit i virtuella team under arbetsrelaterade uppgifter
(Warkentin et al., 1997; Hambley et al., 2007), vilket medför att kontakten upplevs mer personlig och en
högre grad av förståelse mellan parterna kan därför uppstår.
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Under studierna hos de olika företagen har ingen entydig koppling mellan motivation och virtuell in-
teraktion uppdagats. Det tycks dock finnas indikationer på att virtuella interaktionen kan medföra en viss
negativ inverkan på de sociala aspekterna, som i sin tur kan påverka motivationen. I många virtuella
interaktionsmedier är det svårt eller omöjligt att uppfatta vissa icke-verbala signaler samt bibehålla en
viss mängd informell interaktion, vilket i sin tur försvårar utveckling och skapande sammanhållning och
relationer (Warkentin et al., 1997; Hambley et al., 2007).

Att under en hel arbetsvecka övervägande använda sig av virtuellt kommunikation kunde, i vissa fall
på individnivå, upplevas som isolerande (Gajendran & Harrison, 2007). Det går därför att argumentera
att dem sociala behoven, så som behovet av relationer och tillhörighet i SDT (Niemiec et al., 2010), blir
svårare att skapa och, eller bibehålla vid stor mängd virtuell interaktion, och på så sätt påverka moti-
vationen negativt. I fallet MNMU var sammanhållningen mellan alla teammedlemmar god. En fysisk
interaktion finns på daglig basis mellan medlemmarna på samma kontor men endast virtuell interak-
tion existerar mellan medlemmar från dem olika kontoren. Relation, sammanhållning och tillit byggs
långsammare i virtuella team än i fysiska team (Warkentin et al., 1997), men relationer kan fortfarande
skapas i virtuella team. Detta kan förklara varför individer som aldrig träffats fysiskt, men använder sig
av en rikare kommunikation, kan erhålla en god sammanhållning. Vad som även verkar vara viktigt för
sammanhållningen, samhörigheten och indirekt motivationen, är kommunikationens frekvens. Det tycks
förefalla att dem som oftare höll regelbunden kommunikation med varandra på de olika företagen hade
en bättre sammanhållning än med dem som kommunicerade mindre frekvent.

Tendenser till en positiv påverkan på motivationen identifierades i form av faktorer som autonomi, bemäs-
trande och bekräftelse av kompetens kan, till viss del, förstärkas av virtuell interaktion. Dessa faktorer
är viktiga för motivationen inom SDT, TPP och Drive (Niemiec et al., 2010; Amabile & Kramer, 2007;
Pink, 2011), och en positiv påverkan på dessa kan alltså medföra en förhöjd motivation. Kopplingen var
som starkast mellan virtuell interaktion och autonomi, då individen till större del kan styra sitt eget arbete
och, till viss mån påverka vart arbetet sker, om den kommunicerar via virtuella medier i stor utsträck-
ning. I de fall som undersökts är individerna i hög grad självgående, och att få arbeta självgående kan
ses som ett tecken på att ens kompetens om så än med mindre former av stöd och ledning. Att få arbeta
självgående innebär även att individen, till stor del, måste finna svaren själv, vilket kan tillfredsställa
behovet av bemästrande. Å andra sidan kan individen kör fast och inte får hjälp tillräckligt snabbt som
medför att frustration uppstå, och en avsaknad av framsteg kan på så sätt sänka motivationen (Amabile &
Kramer, 2007).

För andra faktorer, så som syfte och meningsfullt arbete, hittades ingen koppling till den virtuella in-
teraktionen. Dessa är förmodligen högst individuella och huruvida individerna uppfattar att deras behov
av meningsfullt arbete påverkas av den virtuella interaktionen kom aldrig fram och är därmed inte känt.
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6 Slutsats
Nedan presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen för att besvara rapportens frågeställningar:
1. Vid vilka tillfällen och hur används virtuell respektive fysisk interaktion?
2. Vad finns det för kopplingar mellan den virtuella interaktionen och motivationen?
I kapitlets första del presenteras slutsatserna utifrån den individuella analysen. I kapitlets andra del pre-
senteras de gemensamma slutsatserna som formulerats utifrån den gemensamma analysen.

6.1 Individuell slutsats & rekommendation
InContext

• Inom InContext är virtuell kommunikation extremt vanligt förekommande, såväl för konsulter som
för ledare.

• I en helt virtuell miljö med precisa och detaljinriktade problem, är röst och videobaserad kommu-
nikation dominerande, med positiva tendenser på motivationen genom ökad kreativitet och effek-
tivitet. Dock kan detta medföra en negativ inverkan i form av bristande tillhörighet som uppstår
när en viss interaktion filtreras bort eller försummas. Ett incitament som skulle kunna minska de
negativa effekterna är att låta konsulten arbeta en till två dagar i veckan med övriga teamet i en
fysisk miljö.

• Som ledare är interaktionskretsarna betydligt större vilket bidrar till att telefonkonferenser och IM
med flera deltagare är vanlig. En hög återkopplingshastigheten kan medföra positiva effekter på
ledarnas motivation som fungerar likt ett kvitto på att individen utvecklas samtidigt som individen
själv känner progression samt upplever sig som sedd. För att ytterligare utveckla och uppmuntra till
denna form av progression skulle videokommunikation underlättat en mer frekvent och rik interak-
tion, som även kan minska arbetsbelastningen för ledarna om den anses tillräckligt informationsrik
för att avhandla vissa komplexa ärenden som annars sker vid fysiska mötena.

• Den synkrona kommunikationen tycks kunna underhålla befintliga arbetsrelationer, utan att för den
delen skapa de emotionella band eller fullt ersätta närvaron och icke-verbala signaler som finns vid
fysisk interaktion och anses krävas vid exempelvis större beslut. Den "halvsynkrona" formen av
IM där individen själv bestämmer kan bestämma återkopplingshastigheten kan vara ett bra redskap
för att minska fysiskt brus och på så sätt bibehålla att koncentrationsnivån och framsteg i arbetet.
Tydliga ytor och platser som baseras på beroendet av interaktion och koncentrationskrav skulle
rekommenderas för stundande renovering av kontor.

• Överlag verkar asynkron kommunikation inte fungera fullt tillfredsställande för vardera respon-
denters behov. Denna kan ibland uppfattas en aning övermäktig, tidskrävande och fylld med
stora mängder formell information som skall processas, tolkas och inte minst struktureras. Intern
kunskapsdelning av konsultens systematiskt utvecklade metod för hanteringen av stora mängder
asynkron information skulle kunna underlätta arbetet för många av ledarna på företaget. Att berika
den asynkron information vid inlärningssyfte genom visuella och inspelade föreläsningar och stan-
dardiserade instruktioner skulle ytterligare kunna minska det fysiska bruset och samtidigt skapa en
större trygghet hos nyanställda.

• Det tycks utifrån dessa resonemang och slutsatser finnas vissa tendenser till att virtuell kommu-
nikation kan ha en påverkan på motivationen. Men om detta är direkt kopplat till VI eller om det
finns omständigheter så som bristande fysisk och informell interaktion eller företagets kärnvärden
och affärsstrategi som tillsynes ge en positiv effekt på dess anställda i form av engagemang och
personlig utveckling, går ej att avgöras utan fortsatta studier rekommenderas.
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6.2 Gemensam slutsats
• Virtuell interaktion används vid flera olika tillfällen. Hur mycket det används beror på faktorer

som vana och etablerad infrastruktur. Fysisk interaktion anses vara det enda lämpliga för att skapa
en personlig och mer emotionell kontakt. Synkron kommunikation används mer för att diskutera,
medan asynkron information används till stor del för att sprida information.

• Inga direkta kopplingar mellan den virtuella interaktionen och motivationen kan identifieras. Det
finns både positiva och negativa tendenser, men ingen klar korrelation. Inga definitiva slutsatser
bör därför hellre inte dras, då studien inte kan anses tillräckligt omfattande för att resultaten skall
kunna generaliseras.

• För att kunna säkerställa en definitiv påverkan behövs sannolikt bredare undersökningar som tar
hänsyn till ytterligare faktorer. Som tidigare nämnts är motivation ett högst individuellt och kom-
plext fenomen och kan variera i uppfattning och känsla. Denna studie är ett första steg i ett område
som bör studeras mer för en djupare förståelse av dynamiken mellan virtuell interaktion och moti-
vation, något som troligen kommer ta en allt större plats på morgondagens arbetsplats.
Vi uppmanar därför till fortsatt arbete och undersökningar med av exempelvis, hur motivationen
påverkas av att nästan uteslutande kommunicera via virtuella medier eller huruvida behovet av
meningsfullt arbete påverkas av virtuell interaktion.
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A.1 MNMU
Företaget som undersöktes önskade vara anonymt och hänvisas till som MNMU (MultiNationell Mjuk-
varuUtvecklare). MNMU är ett multinationellt mjukvaruföretag som utvecklar en bred mängd affärsapp-
likationer som hanterar bland annat finanssystem, försörjningskedjor och enterprise resource planning.

Respondenter

Två senior development managers (SDM) intervjuades. Deras roll innefattar delvis ett personalansvar
och ansvar över två team, squads, vardera. Rollen som SDM handlar om att förstå gruppen, dess behov
och mål, ge vägledning och sätta in de stöd och resurser som behövs för att utföra arbetet.

Kommunikation

Produktutvecklingen sker i squads, ett slags team uppdelade efter funktion. En squad innehåller mel-
lan 14-22 personer och är uppdelad över tre huvudorter: Stockholm, Linköping och Manila, med några
teammedlemmar på andra orter av olika anledningar. Alla squads är i hög grad självgående och arbetar
med komplexa uppgifter. Medlemmarna i en squad är starkt specialiserade och beroende av varandra.
Inom varje squad körs flera projekt samtidigt, med allt ifrån 2 till 7 personer inblandade.

Virtuell interaktion är extremt vanligt inom hela företaget, både inom en squad och mellan individer.
Främst används kommunikationsmedel som Skype och mail för att kommunicera med de olika orterna.
Ofta används en kombination av virtuella kommunikationsmedel, så som att ett mail kan följas upp av ett
kort skypesamtal. Webkamera är ovanligt att använda sig av. Inom varje ort verkar virtuell interaktion
förekomma i hög grad, där det beskrevs vara vanligt att maila information till varandra eller ringa upp på
skype, även fast mottagaren sitter på samma kontor. Smileys används, men det beror på mottagare och
tonen i meddelandet.

Motivation & sammanhållning

Motivationen under arbetets gång varierar. Störst engagemang inom squaden är då nya lösningar tas
fram medan underhållsfasen är mindre engagerande. Sammanhållningen inom en squad anses vara god,
även över orter, medan sammanhållningen mellan squads beskrevs som låg. Vissa mindre sociala ak-
tiviteter inom squaden förekommer. Möjligheter till att utveckla egna idéer finns, men uppslaget av idéer
beskrivs vara litet.

I



A.2 Oxyma Innovation A APPENDIX - KONDENSERADE RESULTAT

A.2 Oxyma Innovation
Oxyma Innovation är ett konsultföretag som arbetar med produktutveckling in-house. Företaget har
anställda mekanikkonstruktörer och industridesigners varav 64% arbetar in-house när studien genomförs.
Uppdragen har generellt sett hög komplexitet och tiden för ett projekt ligger oftast mellan sex månader
och ett år. För de uppdrag som kräver en annan kompetens än den som finns in-house används underkon-
sulter. Sammanlagt är teamen ungefär 10 personer i början av ett projekt, varav två eller tre konstruktörer,
och teamstorleken minskar med tiden allt eftersom olika delar av projektet färdigställs.

Respondenter

Utvecklingschefen är nytillträdd på företaget men har en lång tidigare erfarenhet inom branschen och
i liknande roller. På Oxyma Innovation arbetar han med verksamhetsutveckling, rekrytering och utveck-
ling av medarbetare samt innehar rollen som leveransansvarig. Konstruktören har arbetat på Oxyma
Innovation i lite mer än två och ett halvt år, varav ett halvår ute hos kund och resten in-house. Hon har
tidigare erfarenhet som konstruktör på ett annat bolag där hon även var trainee. På företaget arbetar hon
med produktutveckling som konstruktör och arbetar med alla olika material.

Kommunikation

Den allra största delen av kommunikationen är spontan och fysisk, vilket underlättas av att konstruk-
törerna sitter i de team de jobbar i ett öppet landskap. Virtuell kommunikation används främst då någon
arbetar hemifrån eller för att påkalla uppmärksamhet då någon inte hör då man pratar med den. Både
konstruktören och utvecklingschefen anser att fysisk kommunikation alltid är att föredra och nämner fak-
torer som kroppsspråk, spontanitet och krångel med tekniken. Feedback anses vara direkt olämpligt att
ges i skriven form.

Motivation och sammanhållning

För lyckas med ett projekt måste medarbetarna brinna för det de gör, och för att uppnå en sådan inställning
måste de vara delaktiga och ha förstått affären och vad målet är, anser utvecklingschefen. Konstruktören
anser att den viktigaste faktorn för att lyckas med ett projekt är att vara ett team som både peppar och
ifrågasätter varandra och som låter alla idéer komma fram. Hon anser att nya åsikter och idéer fångas
upp och att det finns möjlighet att utveckla sina idéer både på företagsnivå och projektnivå. Konstruk-
tören uppger att det sociala umgänget på kontoret är väldigt bra och att det är kul att komma till jobbet.
Utvecklingschefen tror inte på bonusar som motivationsdrivare. Istället förordar han att premiera insatser
genom att fira och uppmärksamma de medarbetare som gjort något bra. Han menar att det bidrar på ett
helt annat sätt att få bli delaktig och sedd för något man gjort än att få en bonus. Konstruktören känner
sig mest motiverad när hon har lyckats med någonting, då hon ser det som en feedback på att hon är bra
på det hon gör. Hon tycker även att positiv feedback från kollegor och chefer ger ökad motivation och att
negativ feedback är viktigt för att utvecklas, men inte ger ökad motivation.
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