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Forskning jeg er involvert i;
• Leadership in space and place
Et forskningsprosjekt ledet av Prof. Arja Ropo og
finansiert av Det Finske Vitenskapsakademi (2011 –
2014)
Leadership in Spaces and Places 2011-2014
www.leadspace.fi
• Interessen for ledelse av virtuelle team oppsto som
følge av forskningsprosjektets egne utfordringer med
å lede et team av fire forskere lokalisert i New York,
Djakarta, Oslo og Tampere

Teamarbeid for 15 år siden

Teamarbeid i dag

eller…

Teamarbeid i 2013
• Ny kommunikasjonsteknologi og
kommunikasjon via internett gjør at alle kan
samarbeide virtuelt
• Unge bruker telekommunikasjon og sosiale
media på nye måter
• Globalisering og nye holdninger har opphevet
geografiske og tidsmessige barrierer
• Arbeidsplassen er der PC’en er, ikke fysisk
kontor
• Team sammensettes ut fra kompetanse og
funksjon, ikke geografisk samlokalisering

Hva er et virtuelt team?
Definition: …“groups of geographically and/or
organizationally dispersed coworkers that are assembled
using a combination of telecommunications and
information technology to accomplish an organizational
task”
(Townsend, DeMarie & Hendrickson, 1998)

Definisjon: ….”gruppe eller team som kommuniserer først
og fremst virtuelt, ved en kombinasjon av
telekommunikasjon, sosiale media, internett og
videokonferanser.“
De Paoli, 2013 BI ledermagasinet

Lederens valgalternativer – hva
skal brukes når?
Fysisk teamrom
• Fysisk samlokalisering av
teamet nær produksjonen
• Fysisk samlokalisering av
kun ’kjernegruppen’
• Teamet reiser bort
• Cellekontor for alle
• Møterommet er eneste
fysiske samlingspunkt

Virtuellt teamrom
• Virtuell møteplass på
nettet (prosjektplassen,
Facebook, Msn etc.)
• Èn-til-èn kommunikasjon
via telefon, mail, bilde
• Kollektiv kommunikasjon
via telefon, mail, bilde
• Videokonferanser vs
annen kommunikasjon

Grad av virtualitet
• Andel mennesker i teamet som
kommuniserer virtuelt
• Andel mennesker som er andre steder
enn hovedkontoret
• Andel grupper involvert
= dess høyere grad av virtualitet, dess
større behov for bevisst ledelse og treff

Utfordringen med å ha virtuelle møter er at du ikke
ser reaksjonene, når folk blir fornærmet og stopper å
bidra, da vet du ikke grunnen. Når du har ansikt-tilansikt kommunikasjon ser du signalene med en gang.
Det er også mye enklere å melde seg helt ut når du
jobber virtuelt, spesielt når det er møter. Da virker ofte
gravitasjonsloven – dess flere som er I rommet
sammenlignet med dem andre steder, dess mer føler
de som er andre steder seg utenfor.
Når du I tillegg har både teknologiske, geografiske,
språklige, kulturelle og religiøse problemer, da har du
utfordringer som prosjektleder.
Prosjekt leder , PB.

Utfordringer med ledelse av
virtuelle team
• Tradisjonelle ledelsesutfordringer blir forsterket,
som å få til gode teamrelasjoner
• Ledere rapporterer om utfordringer med å få til god
kommunikasjon, deling av informasjon og
kunnskap, tillit, motivasjon, avdekking av konflikt
• Nye ledelsesutfordringer knyttet til emosjonell
distanse, manglende felles identitets- og
tillitsskapende aktiviteter, tap av fysisk nærhet og
kontroll, tap av uformelle signaler (ansiktsuttrykk,
kroppsspråk etc.)
• Utfordring med virtuelle møter er at deltagere
multitasker og mentalt kan være andre steder

Utfordringer med ledelse av
virtuelle prosjekt
• Mindre effektivt prestasjonsmessig
• Vanskelig å få til teamutvikling
• Utfordringer med å kommunisere og
koordinere arbeid
• Mellommenneskelige utfordringer i det å
etablere effektive arbeidsrelasjoner
• Utfordringer med å identifisere, lære og
bruke hensiktsmessig teknologi
(Furst et. Al., 2004)

Ledelse av teamfaser i det virtuelle rom - utfordringer
Forming

Storming

Norming

Teammedlemmer blir kjent
utveksler informasjon,
etablerer tillit

Likheter og ulikheter blir
avdekket og konflikter
kommer på overflaten
når roller og ansvar
identifiseres

Mindre mulighet for
uformelt arbeid og sosialt
Samvær
Lettere for stereotypifisering
Tillit tar lengre tid og er
vanskeligere

Konflikt og uenighet kan
Vanskelig å utvikle normer
lettere utvikles pga
for kommunikasjon, tempo og
misforståelser
hastighet i besvarelse
Lettere for unndragelses- samt enighet om bruk av
adferd
spesifikk software

Teammedlemmer
anerkjenner og er enige om
hvordan dele informasjon og
arbeide sammen.
Relasjonene styrkes og
alle er enige om ansvar og
mål

Performing
Alle jobber mot
prosjekt
avslutning,
støtter og
oppmuntrer hverandre

Lettere å la
nære oppgaver ta
mer plass
Frustrasjon over
free riding

Forskning på virtuelle team
• Fokuserer mye på det negative,
mindre på potensialet
• Mindre opptatt av kreative løsninger
og læring av barn/unge
• Lite opptatt av nye ledelsesmodeller
• Lite fokus på betydning av når og hvor
teamet møtes ansikt-til-ansikt

Grad av distanse
Beregn avstander mellom de ulike medlemmene i
prosjektet.
Har det dannet seg subgrupper som du må ta
hensyn til.
Hvilke avstander er mest kritiske i ditt prosjekt?

•
•
•
•
•

Relasjonell distanse
Organisatorisk distanse
Funksjonell/profesjonell distanse
Kulturell distanse
Geografisk distanse

Relasjonell distanse
Jeg opplever at kontakten er veldig god virtuelt
når jeg har samarbeidet med folk tidligere. Når
jeg har virtuelle møter med mennesker jeg ikke
kjenner, vet jeg ikke hvem de er og hvorfor de er i
møtet. Jeg forholder meg til dem, men bare i
forhold til det de sier rent faglig. Det er mer rom
for tolkninger, refleksjoner og diskusjoner med
folk jeg kjenner.

Prosjektleder EA, 10.4.13

Behov for ansikt-til-ansikt kontakt
• Dess høyere grad av virtualitet og dess
høyere grad av distanse, dess større behov
for å møtes ansikt-til-ansikt tidligere i
prosjektet
• Å møtes kan bety mange forskjellig ting,
viktig å ta hensyn til minoritet(ene),
subgrupper el andre som kan føle seg
utenfor
• ‘de andre’ som må bestemme sted og form

Rent fysisk er det viktig å bare være rundt mennesker, det er
viktig det båndet, viktig å møte teamene, skape gjensidig
forståelse.
Jeg drar til Filipppinene en gang i året. Vi bare ‘bonder’,, forteller
om hva vi jobber med, setter agenda, forteller om hvor viktig
dette er. Har med små troll fra Norge, forteller om Norge. Det er
ikke så viktig hva gavene koster, men hva slags verdi det har for
dem.Jeg lager julevideo kort, videogratulasjoner for bryllup,
sender det med i-phone eller mail.
Små enkle ting prøver jeg å gjøre for å skape en fysisk
tilstedeværelse. Jeg har bilde av meg selv med dem på min
kontorvegg i Oslo, de har et bilde av meg på Filippenene.Vi drar
gjerne på en strand, jeg er åpen for forslag.
Ung entreprenør med 25 ansatte i Filippinene, 26.4.13

Hvordan møte
ledelsesutfordringene?
• Bedre, mer avansert og virkelighetsnær
teknologi? (telepresence)
• Tradisjonelle ledelsesmetoder med
tettere kontroll og oppfølging?
• Nye ledelsestilnærminger som delt
ledelse, transaksjonsorientert ledelse,
global multikulturell ledelse?
• Teamutvikling på fysiske møtesteder,
sanselige påvirkninger og estetisk
ledelse?

På grunn av økt emosjonell distanse og forsterkede
ledelsesutfordringer med å få til godt teamarbeid, blir
valg av møtesteder og fysiske treffpunkter for virtuelle
team og prosjekt sentralt.

PLACE&SPACE IN VIRTUAL
TEAMS

Steder å møtes

Estetisk ledelse i det fysiske rom
• Vektlegge sanselige og følelsesmessige
opplevelser
• Betydningen av kroppsspråk, stemme, visuelt
språk etc.
• Vektlegge deltagernes historie, kultur og
erfaring med steder
• Regissere møter i forhold til steder
• Bruke steder (arkitektur, form, lukt,
sanselighet) for å bygge tillit og relasjoner

Takk for oppmerksomheten!
donatella.d.paoli@bi.no
Master of Mngt Teamledelse
Master of Mngt Prosjektledelse

