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“Virtual is not the same as impersonal”. Dette sitatet av 
ledelsesforsker Simon Sinek treffer kjernen av det som 
kan utgjøre forskjellen mellom god og dårlig ledelse i en 
virtuell arbeidshverdag.  

Ledelse i en virtuell hverdag – 
Hvordan få nytte av fordelene 
og hindre ulempene 

Virtuelt arbeid og samarbeid er blitt 
normen snarere enn unntaket for 
mange organisasjoner i en tid som 
denne. Teknologieksperter hevder nå 
at koronasituasjonen sannsynligvis 
har fremskyndet våre arbeidsvaner i 
teknologiske retning med 10 til 15 år.

Å lede virtuelle team er blitt en 
grunnleggende lederferdighet, ikke for 
fremtiden, men for nåtiden, ja faktisk 
skulle du kunnet det «i går». Det krever 

nye ledelsesformer og væremåter 
som ikke erstatter, men supplerer de 
ledelseskompetanser vi kjenner godt fra 
før av. 

 Det er mange fordeler med en virtuell 
arbeidssituasjon, men utfordringene er 
også store. Som leder må du se begge 
disse perspektivene for å lykkes med 
virtuell ledelse. Så hvordan kan du lykkes 
med virtuelle arbeidsformer? 

Her er 5 gode for grep:

1. Sørg for gode tekniske og praktiske 
løsninger for dine medarbeidere 

2. Skap en virtuell teamkultur og 
teamspirit

3. Lag kjøreregler for virtuelt 
samarbeid

4. Tilpass dine vurderinger av 
medarbeidernes bidrag

5. Velge teknologi som passer til 
ønsket virtuell interaksjon



Fordeler med virtuelle arbeidsformer
Virtuelle arbeidsformer sparer for tid til 
logistikk til og fra arbeidssted og møterom, 
og det er en god anledning til bedre 
fatte oss i korthet i møter og ha færre 
tidkrevende digresjoner.  Når det gjøres 
på riktig måte kan virtuell kommunikasjon 
gjøre oss mer fokuserte og målrettede og 
bidra til at vi tar raskere beslutninger og 
får mer fremdrift i prosjektene.  Virtuelle 
samarbeidsformer gir også en mulighet 
og en anledning til å ha færre møter, 
eller kortere og hyppigere møter, bedre 
forberedte møter og tydeligere agenda 
og formål. Kort sagt kan ledelse i en 
virtuell hverdag bidra til å utvikle nye og 
bedre arbeidsvaner. Men det krever at 
du fokuserer på mulighetene og finner 
løsninger på utfordringene. 

Utfordringene er mange 
Utfordringene i virtuelt arbeid kan være 
mange. Noen er helt åpenbare, som at 
teknologiske løsninger mangler eller ikke 
fungerer. Det skapes store økonomiske 
og effektivitetstap hvis teknologien 
brukes feil, kommer i veien for dialog og 
samarbeid eller rokker ved krav til sikkerhet 
og personvern. Det er også viktig at 
ledere er klar over at virtuelt arbeid kan 
føre til mindre motiverte og engasjerte 
medarbeidere, og dermed også lavere 
prestasjon og produktivitet.

Dette siste poenget refererer til mulige 
konsekvenser av økt sosial avstand. 
Avstand gjør det mer krevende å bygge 
og opprettholde relasjoner. Sjansen for 
misforståelser mennesker imellom øker 
med virtuell kommunikasjon, og dette kan 
i verste fall gi uønskede og unødvendige 
konflikter.  

Medarbeideres opplevelse av en forandret 
lederrelasjon eller forandret teamdynamikk 
i en virtuell hverdag vil ubevisst påvirke 
motivasjon og engasjement, og på en 
negativ måte dersom du som leder ikke 
tar gode grep. Dine medarbeidere vil også 
reagere forskjellig på en situasjon der de 
sitter alene fysisk men er virtuelt påkoplet 
kollegaer og leder. Som leder må du derfor 
bli enda mer fokusert på håndtering av 
forskjellighet og inkludering.   

Våre fem gode grep for virtuell ledelse 
med råd og tips:

1. Sørg for gode tekniske og praktiske 
løsninger for dine medarbeidere

De fleste organisasjoner har gode løsninger 
for hjemmekontor. Imidlertid blir det ofte 
tatt for gitt at virtuelt arbeid krever at 
ansatte har tilstrekkelig teknisk utstyr og 
brukerkompetanse, og at de selv sikrer god 
arbeidsplass og balanse mellom arbeid og 
fritid.

• En god arbeidsplass hjemme 
Når hjemmekontor-situasjonen trekker ut 
i tid er det viktig å sikre at medarbeidere 
har nødvendig utstyr. Dette er vi opptatt 
av i kontorlokalene våre, og som leder 
er det viktig å ikke ta det for gitt at alle 
HMS-hensyn er ivaretatt hjemme på 
kjøkkenbordet. Legg til rette for ordninger 
som sikrer dine medarbeidere en god 
arbeidsplass når de er nødt til å gjøre det 
meste av jobben hjemme. 

• Tekniske ferdigheter
De fleste medarbeidere har tilstrekkelig 
forståelse for virksomhetens applikasjoner 
og programvarer, men for å få bedre 
virtuelt samarbeid kan det være nødvendig 
å anskaffe nye plattformer, eventuelt å 
ta i bruk plattformer som ikke har vært 
brukt tilstrekkelig tidligere. Ikke ta det for 
gitt at dette fungerer for alle, men sørg 
for å få alle opp på et tilstrekkelig høyt 
ferdighetsnivå. For noen er det vanskelig å 
spørre i virtuelle møter, om hjelp til det som 
virker “basic” for andre. Som leder bør du 
skape en kultur der det er rom for å være 
åpen om det man ikke kan og at kolleger 
hjelper hverandre.

• Balansere arbeid og fritid og sette 
grenser  
For mange kan det oppleves som å være 
på jobb hele tiden. Har vi rigget oss til 
på et sentralt rom i boligen kan det være 
vanskelig å lukke døra. Noen har barn 
hjemme eller andre i husstanden som 
også har hjemmekontor. Som leder kan du 
bidra ved å være rollemodell, for eksempel 
logge deg av når arbeidstiden er over, ikke 
sende mail i sene nattetimer og sørge for å 
legge møter til normal arbeidstid. Det kan 

også være lurt å minne medarbeidere på 
at de må ta seg tid til å gå ut en tur i løpet 
av dagen, gjøre noe hyggelig sammen med 
andre og logge seg helt av den virtuelle 
verden. Når vi ikke lenger må gå fra 
møterom til møterom, til lunsj, og til og fra 
jobb/transport, blir det for få anledninger 
til å bevege seg. Ett tips er å booke 
50-minutters møter i stedet for en time, og 
gi møtedeltakerne 10 minutter til å bevege 
seg litt mellom møter. 

• Selvledelse
Mange medarbeidere er allerede gode 
i selvledelse, men noen ganger kan de 
trenge hjelp til å strukturere arbeidet. 
Strukturen som ligger i møteinnkallelser er 
gode å støtte seg til, men for de som ikke 
deltar på møter og som skal produsere 
og levere selvstendige oppgaver, bør 
du som leder bidra til å sette mål for 
oppgaver, strukturere hverdagen med 
arbeidsøkter og pauser, og følge opp i korte 
Chekc-ins og statusoppdateringer. Sørg 
for at også selvgående medarbeidere har 
møtearenaer for å snakke om eget arbeid 
og få input fra andre. 

• Bevissthet om kommunikasjons-
ferdigheter
Kommunikasjon i en virtuell verden skiller 
seg dramatisk fra kommunikasjon face-
to-face. Det er mange nye fallgruver og 
muligheter for misforståelser i virtuell 
kommunikasjon. Kroppsspråket snakker 
ikke lenger like godt gjennom internett 
som i et fysisk møte. Dermed blir det 
enda viktigere hvordan du sier ting og 
hvordan ansiktsuttrykket ditt fremstår i et 
videomøte. Du ser deg selv på skjermen så 
sjekk at du ser vennlig og imøtekommende 
ut og har fokus på møtedeltakerne dine. 

Som leder bør du 
skape en kultur der det 
er rom for å være åpen 
om det man ikke kan 
og at kolleger hjelper 
hverandre.



Tips: Hvordan skape 
engasjement i 
møtene 

Lyd overstyrer det visuelle, dvs at 
stemmen din er ditt viktigste 
instrument for å skape 
engasjement. Dersom du ønsker 
at budskapet ditt skal oppfattes 
kan det være en god effekt å være 
tett på kameraet. Da vil 
ansiktsuttrykket blir bedre 
oppfattet. For eksempel når du 
skal gi noen ros, har det sterkere 
effekt dersom ditt gode smil er 
tydelig på skjermen. Å se 
ansiktsuttrykk skaper også 
nærhet, noe som er lett å 
undervurdere viktigheten av i 
virtuelt samarbeid. 

Case til refleksjon: En medarbeider 
kommer med en ide som er helt på 
siden av møteagendaen. Du stiller 
deg også tvilende til om ideen har 
relevans eller kan brukes videre. Men 
du har alltid oppmuntret 
medarbeiderne til å komme med 
innspill, og du ønsker å anerkjenne 
denne personens kreativitet. 
Hvordan vil du reagere og gi 
tilbakemelding i situasjonen? Hva vil 
du si til personen – bruke av ord? 
Hva bør du tenke på når det gjelder 
ansiktsuttrykk og stemmebruk? 

2. Skap en virtuell teamkultur og 
samarbeidsånd
Det er en stor utfordring for leder 
av virtuelle team både å bygge og 
opprettholde relasjoner og tillitt. Ledere 
kan føle seg frakoblet fra teamet, og er 
mindre i stand til å observere og påvirke 
sosiale interaksjoner. De fordelene 
virtuelle møter kan skape ved å være mer 
oppgaveorienterte enn fysiske møter, kan 
raskt bli en stor ulempe dersom du som 
leder ikke gjør gode grep. En fallgruve 
kan være å bli for operativ, gå rett på 
oppgavene som brenner mest og få på 
plass de viktigste brikkene i arbeidet for 
å få leveranser på plass. Hvis tekniske 
løsninger ikke innfrir behovene dere 
har, er det lett å glemme fundamentale 
relasjonelle sider ved teamarbeid.  Her er 
noen tips til å skape virtuell teamkultur og 
samarbeidsånd.

• Sosiale møter
Gjør de operative møtene sosiale, ved å 
åpne med en hilsen, en hyggelig nyhet, gi 
ros til teamet, fortell noe personlig, eller 
ta en runde i gruppen om noe de vil dele 
med de andre. Be også noen i teamet ta 
initiativ til møter som kun er sosiale. Det 
kan være felles virtuell lunsj, «virtuell prat 
ved kaffemaskinen», feiring av bursdager, 
eller felles 15 minutters pause-tur ut av 
boligen mens alle er pålogget møtet. Du 
kan be noen i teamet arrangere quiz eller 
virtuell lønnings-kaffe med humorinnslag. 
Bruk fantasi og humor.

• Bygge og vedlikeholde tillit mellom 
teammedlemmene
I virtuelle møter blir det for noen en 
høyere terskel for å ta ordet, dele tanker og 
uferdige forslag, særlig når det er mange 
deltakere i et møte. Dette kan redusere 
den psykologiske tryggheten og noen 
blir mer tilbakeholdne. Som leder bør du 
sørge for å bygge og vedlikeholde høy 
grad av tillit mellom medarbeidere slik at 
de kan fortsette å være kreative, lytte til 
hverandres perspektiver og synspunkter, 
for å få gode beslutningsprosesser og løse 
problemer. Som leder bør du derfor sette 
av tid til litt løs prat og relasjonsbygging i 
møtene og passe på å inkludere alle. 

• Fasiliter teamet ditt på en 
inkluderende måte
Som leder bør du tenke på regi og ikke la 
det bli tilfeldig hvordan du gjennomfører 
møtene dine.  Tenk gjennom hvem som 
trenger å være med i møtet, enten fordi 
de er sentrale for oppgavene, eller fordi 
de trenger informasjonen, men det kan 
også være du skal inkludere noen som 
trenger det sosiale. Tenk også gjennom 
hvordan agendaen kan tilpasses, hvordan 
kan du få en god balanse mellom 
enveiskommunikasjon og inkludering. Du 
skaper mer engasjement gjennom å legge 
opp til bidrag fra andre i teamet. Du kan 
sende rundt en virtuell stafettpinne, eller 
dedikerer konkrete oppgaver til enkelte 
medarbeidere som de fremlegger på 
møtene. Sett av tid til spørsmål og innspill, 
og sørg for å styre tiden. Som i alle møter, 
kan en ordstyrer være nyttig, og det 
behøver ikke være deg selv. Planlegg også 
for tid til de to punktene over, slik at du 
sikrer at det sosiale aspektet blir ivaretatt. 
Du kan dele opp møtet i ulike deler som 
felles innledning, dele inn i grupper som 
møtes i en annen kanal i noen minutter for 
å diskute, og så felles oppsummering med 
deling fra hver gruppe.

• Vær føre var utfordringer og mulige 
konflikter
Det kan lettere oppstå misforståelser når vi 
ikke oppfatter kroppsspråk i like stor grad, 
og det blir mindre rom for spontanitet. Det 
tar derfor lenger tid å fange opp gryende 
konflikter, og muligheten for å løse dem 
i tidlig fase er mindre. Vær derfor mer 
observant på medarbeiderens deltakelse 
i møter og kall inn til jevnlige en-til-en-
samtaler med medarbeidere for å oppdage 
mulige utfordringer tidlig.  Gjør de operative 

møtene sosiale, ved å 
åpne med en hilsen, en 
hyggelig nyhet, gi ros 
til teamet, fortell noe 
personlig, eller ta en 
runde i gruppen om noe 
de vil dele med de andre.
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Tips: Gjør 
dine virtuelle 
teammøter sosiale 
og personlige

1. Hold møter i små grupper om 
mulig. Del opp i mindre 
grupper når du ønsker åpen 
dialog

2. Ikke bruk «mute» når det er 
små team. Da er det mulig å 
være spontane, le sammen.

3. Bruk video så langt det er 
mulig. At teammedlemmene 
ser hverandre styrker 
teamfølelsen.

4. Møteleder bør være styrende 
og inkluderende. Hvis noen 
møtedeltakere ikke er på 
video er det viktig å nevne 
dem med navn og stille dem 
spørsmål. 

5. Start med en kort pust i 
bakken, be alle om å sette seg 
i en komfortabel stilling, 
slippe ned skuldrene og 
trekke pusten og dele noe 
personlig. 

Case til refleksjon: Du har startet et 
møte med teamet ditt om en viktig 
sak. Du har knapt med tid, og rekker 
bare en kort innledning om selve 
saken og hva du ønsker innspill på.. 
To i teamet har enda ikke logget seg 
på. Du har startet møtet med en kort 
check-in og sagt hva du ønsker å få 
ut av møtet. Du har også begynt 
presentasjonen av saken. Først da 
kopler de to siste medarbeiderne seg 
på. Hva sier og gjør du for å 
inkludere dem i møtet? Hva bør du 
tenke på når det gjelder 
ansiktsuttrykk og stemmebruk? 

3. Lag kjøreregler for det virtuelle 
samarbeidet
For å finne frem til hvilke kjøreregler som 
vil fungere for ditt team, kan det være fint 
å sette av litt tid til nettopp å snakke om 
dette. For eksempel hvilken teknologi vil 
fungere best? Når bruker vi video og når er 
det ikke nødvendig? Hvilke misforståelser 
kan oppstår og hvordan unngår vi dem? 
Hva slags informasjon som skal deles i 
hvilke kanaler? Når man skal være på og 
tilgjengelig og når det er riktig å få jobbe i 
fred? Hvordan skal de få tak i leder når de 
trenger det? 

4. Tilpass dine vurderinger av 
medarbeidernes bidrag
• Sørg for å vurdere både innsats og 
resultatmål
Når teamprestasjoner evalueres 
må du som leder være bevisst både 
resultatet (hva som har blitt gjort) og 
innsatsen (hvordan dette har blitt 
oppnådd). Med virtuelle arbeidsformer 
blir innsatsen medarbeiderne legger 
i arbeidet ofte mindre synlig både for 
ledere og for kolleger. Siden resultater 
i mindre grad er under den ansattes 
kontroll, kan neglisjering av innsats 
i prestasjonsevalueringer føre til 
demotiverte ansatte og redusert læring 
og vekst. Derfor bør leder sørge for riktig 
balanse mellom i  innsats- og resultatmål i 
en evaluering av ansattes prestasjon

• Gi hyppige og styrkebaserte 
tilbakemeldinger 
Gi tilbakemeldinger underveis i prosjektene 
dere jobber med både i møter og i en-
til-en-samtaler. Bruk tid på å synliggjøre 
hvordan medarbeiderne bidrar i teamets 
arbeid og resultater.

• Anerkjenn felles prestasjoner og 
måloppnåelse
Som leder bør du løfte blikket opp fra de 
operative oppgavene teamet har og passe 
på å gi teamet anerkjennelse for andre 
prosesser som er viktige for måloppnåelse, 
som kunnskapsdeling, samarbeid og 
kommunikasjon. 

• Vær åpen for at teamet bidrar i å 
definere felles mål
Det aller viktigste med målsetting og 
evaluering av måloppnåelse er å sørge 
for at teamet lykkes med sine visjoner 
og mål, heller enn at toppledelsen skal 
overvåke prosessen. Når teamet selv kan 
velge hva de skal måles på opplever de et 
sterkere eierskap til målene. Evalueringer 
av prestasjoner og måloppnåelse oppleves 
også som mer rettferdige.
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5. Velge teknologi som passer til 
ønsket virtuell interaksjon

Når vi jobber virtuelt er det selvsagt 
avgjørende at teknologien fungerer, 
sørg for at teknisk bistand er tilgjengelig 
i arbeidstiden. Sømløs funksjonalitet 
er svært viktig i virtuell kommunikasjon 
som videomøter, chattefunksjoner og 
dokumentdeling. Derfor bør du investere 
i godt utstyr og båndbredde slik at det 
blir høy kvalitet på lyd og bilde. Disse 
funksjonalitetene er nyttige i virtuelt arbeid:

Funksjonalitet for interaktive møter
• Videofunksjonalitet
• Uformelle chatter som sidefunksjon i 
virtuelle videomøter
• Muligheter for «break-outs», dvs 
legge opp til arbeid i mindre grupper i 
kombinasjon med fellesmøter
• Stemmeverktøy for anonyme 
tilbakemeldinger
• Tekniske funksjoner som lar deltakerne 
signalisere aksept eller ikke (toppel opp), 
stille spørsmål og komme med innspill 
(klikke på virtuell hånd)
• Whiteboard-fuksjoner hvor 
møtedeltakerne kan samskrive og notere 

Funksjonalitet for samarbeid
• Virtuelle teamrom for å gjennomgå
leveranser og prosjektplaner, få og dele 
informasjon, sjekke oppdateringer, 
diskutere og sosialisere
• Visualisere og dokumentere 
prosjektaksjoner og status. Når man 
synliggjør at medarbeiderne fullfører 
oppgaver skaper det tillit og det oppleves 
motiverende
• Samarbeidsdokumenter som fungerer, 
for eksempel mulighet for «real time» 
gruppe-editering av dokumenter som kan 
brukes i gruppemøter og kombineres med 
Chatte-kanaler

Og til slutt:
Bruk humor, skap hyggelig stemning 
og ha det gøy på møtene. 

Tips: Prinsipper 
for velfungerende 
virtuelle møter

1. Jevnlig og hyppig: for å sikre 
fremgang er det nødvendig å 
opprettholde følelsen av 
teamtilhørighet.

2. Planlagt: Møter bør 
planlegges og ha et tydelig 
formål

3. Kort: Bruk virtuelle stand-ups 
(5-15 min), hold andre møter 
kort, gjerne 25 minutter med 
5 minutter til pause eller 50 
minutter og 10 minutter til 
pause.

4. Relevant: Tema må være 
relevant for møtedeltakerne 
og omvendt.

5. Interaktive: Møter bør 
generelt være ment for dialog, 
dersom du kun skal informere 
bør du sende ut et skriv, en 
mail eller poste noe på en 
samhandlingsside. 

Case til refleksjon: Du skal lede et 
arbeidsmøte der alle møtedeltakere 
bidrar inn i arbeidet med hver sin 
deloppgave.  Formålet med møtet er 
å dele erfaringer og innsikt som gjør 
at alle kommer videre i arbeidet. Du 
starter møtet med en kort 
gjennomgang av status per 
deloppgave, hva som har blitt gjort, 
eventuelle hindringer, og om noe har 
vært spesielt interessant eller 
lærerikt.  Hva kan du gjøre for å 
hindre at gjennomgangen tar for 
lang tid? Hvordan sikre at dere 
holder fokus på det som er formålet 
og hensikten med møtet, og at alle 
opprettholder energi og motivasjon i 
møtet?    

Tips: Ikke gå i 
resultat-fella, 
verdsett også 
innsats

Når vi leder virtuelle team er det 
en risiko for å gå i «resultat-fella» 
og kun rette oppmerksomheten 
på leveransene. Gi også 
medarbeiderne anerkjennelse for 
innsats, prøving og feiling. 

Case til refleksjon: Noen hos deg 
presenterer et materiale som de har 
laget for teamet. Du er 
kjempefornøyd med resultatet, men 
vedkommende har brukt 
uforholdsmessig mye tid. Vanligvis 
ville du ha oppsøkt medarbeideren 
for en liten prat ansikt til ansikt og 
spurt hvordan selve 
arbeidsprosessen hadde vært 
Hvordan vil du undersøke og 
verdsette innsats i en virtuell 
hverdag? 
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