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Ifølge forsker og psykolog Synnøve 
Nesse krever kriser mer kommuni-
kasjon rundt formålet med det man 
gjør, hyppigere og jevnligere 
kommunikasjon, og klarere 
instruksjoner om hvordan man skal 
opptre, forholde seg og reagere.

Informasjon skaper trygghet
– Det å være tydelig om formålet er 
viktig fordi kriser ofte rammer en 

rekke interesser, og da er for eks-
empel formålet – å redde liv eller 
hindre smittespredning, viktig 
å understreke. Det er avgjørende 
å forklare hvorfor vi gjør som vi 
gjør, og hvorfor vi gjør det i den 
prioriterte rekkefølgen. Folk 
trenger spesielt å få vite dette når 
de prioriteringer og tiltakene som 
gjøres har negative konsekvenser 
for andre interesser. Da må de selv 
overbevises av nytten av dette, eller 
i det minste av at andre er overbe-
vist om nytten av dette.
 – Hyppig og jevnlig kommuni-
kasjon handler om å skape så mye 
trygghet som mulig når usikkerhet 
er tilstede, som den er så lenge det 
er en krisetilstand. I kriser 
kommer informasjon 
ujevnt, er uklar 
og endres over tid, 
i tillegg til at det 
ofte er mye feil 
tidlig. Det betyr 
at man må rette 
opp i feil når de 
dukker opp, infor-
mere jevnlig – også 
når det ikke har frem-
kommet ny informasjon – 
og informere i en viss rytme, 
for eksempel én gang om dagen, 
uavhengig av selve hendelses-
forløpet.
 – Det folk søker etter i en krise, 
er usikkerhetsreduksjon. Det vil si 
at klare instrukser om hvordan 

man skal oppføre seg, opptre, for-
holde seg til andre og reagere på 
situasjonen er til hjelp. Det kan 
ledere gjøre ved å si hva de trenger 
og forventer, men også ved å opptre 
som rollemodeller og gi uttrykk for 
det særlig når folk gjør det de burde 
gjøre. Espen Nakstad, som ble bragt 
inn som assisterende direktør 
i Helsedirektoratet i forbindelse 
med koronakrisen, har vist seg 
å gjøre dette på en god måte. 
 – Regjeringen har også vært 
dyktige når det kommer til kommu-
nikasjon under koronakrisen. 
De har fulgt rådene jeg har nevnt, 
og har ofte kommet med ny infor-
masjon tidligere enn de har lovet, 

noe som viser at de setter 
interessentenes behov 

for å bli informert 
høyt. Prisverdig! 
De har også vært 
dyktige fordi de 
har vært åpne om 
usikkerheten, 
uten å bli hand-

lingslammet eller 
defensive. De har vist 

en bred og kompetent 
ledelse, vært på tilbuds-

siden og vært lydhøre, og de har 
brukt sine sterke sider godt. De 
justerer også kursen i det offentlige 
rom, det vil si at beredskapen går 
opp og ned, i henhold til situasjo-
nens utvikling, noe som er utrolig 
viktig for troverdighet over tid. 
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God kommunikasjon på en arbeidsplass vil alltid 
være viktig. Men når krisen rammer, er det avgjørende å vite 
hvordan man skal kommunisere og håndtere det som skjer. 

Det handler om å skape trygghet i en sårbar situasjon 
– men hvordan gjør man det?
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Slik skaper 
du trygghet 

og tillit 
i krisetider

JOBB: Forsker i SNF og seniorkonsulent i AFF på NHH, daglig leder og psykolog 
i MindsAhead AS

UTDANNING: Psykolog, organisasjonsviter og doktorgrad fra NHH, institutt 
for strategi og ledelse

ERFARING: Forskning og praksis innen krise, endrings- og innovasjonsledelse. 
Har eksempelvis observert håndteringen av COVID-19 på ulike nivåer i stats-
apparatet i Norge, og i Equinor under terrorangrepet i In Amenas i Algerie, samt 
har ledet kriseledelsesteam med psykologer i en rekke hendelser. Forsker også 
på lederrollen i agile strukturer og samkonkurranse- og innovasjonsprosjekter 
i innovasjonsklyngene i forskningsprosjektet Rapid Technological Change in 
Estabilshed Firms (RaCE) på NHH. 

OM SYNNØVE NESSE

Det er avgjørende 
å forklare hvorfor vi 

gjør som vi gjør, og hvor-
for vi gjør det i den 

prioriterte rekkefølgen.

Synnøve Nesse
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Vær tilgjengelig
I dag er intern- og eksternkommu-
nikasjon for mange virksomheter 
det samme, i alle fall det som går 
utenfor toppledergruppen, forkla-
rer Nesse. 
 – Det er de samme prinsippene 
som over som gjelder: Informer om 
formål, forklar prioriteringer, gi 
informasjon hyppig og jevnlig, rett 
opp i feil og vær en rollemodell 
og forsterk det som er ønsket at-
ferd. I tillegg er det viktig å være 

tilstede i mange kanaler, å kunne 
formidle kompetanse, integritet 
og omtanke, nøkkelkomponentene 
i tillit, til ulike interessenter, i ulike 
formater og publikumsstørrelser. 
Men vær obs på at det ikke er nok 
under Covid-19 å si at folk kan 
ringe deg hvis de trenger det. Her 
er det oppsøkende salg som gjelder! 
Tenk alternativt, få samlet folk, gå 
en tur, ha utemøter, spis sammen 
på god avstand, ring en ekstra 
runde – vær en som det går an 

å snakke med fordi du virkelig viser 
at du bryr deg! Hvis kommunika-
sjonen er digital, bør arenaen være 
interaktiv med mulighet for dialog. 
Legg også til rette for at andre enn 
lederne kan støtte oppunder effek-
tiv kriseledelse og krisekommunika-
sjon ved for eksempel kollegastøtte–
ordninger og erfarings-delingsplatt-
former. Det meste av effektiv kom-
munikasjon i kriser når det kommer 
til omdømme, kommer fra blant 
annet ansatte, skadde, pårørende, 
leverandører og partnere sine histo-
rier som deles til venner, kjente 
og i ulike (sosiale) medier.
 – Ledere som ikke er tydelig 
fokusert på usikkerhets- og ube-
hagsreaksjoner hos andre, og på 
å dempe disse, vil fremstå som 
fjerne og utilgjengelige i krise. 
De kan dermed stå igjen som 
mindre kompetente enn de kanskje 
er, på andre områder, etter krisen. 
Jeg bruker mye tid på å hjelpe 
ledere til å kjenne igjen og være 
i kontakt med egne følelser, kjenne 
igjen ambivalente følelser, og å stå 
i disse og bruke dem til å få kontakt 
med andre mennesker, i sitt krise-
lederskap. Det handler vel dypest 
sett om å se seg selv utenfra og 
andre innenfra, eller det vi kaller 
å klare å mentalisere, under press. 
 – Som toppleder på pressekon-
feranse eller på allmøte, ikke stå 
alene foran pressen med ryggen 
mot veggen, uten noen rundt deg. 
Pass på å bli tatt vare på, slik at du 
er i stand til å ta vare på andre, til 
enhver tid. Du merker ikke selv når 
du trenger det, kanskje, så etabler 
slike tillitsfulle relasjoner til noen, 
helst også utenfor egen organisa-
sjon, som kan se det hele – og deg 
– utenfra – før krisen rammer, 
avslutter Nesse. k

Vold tror hovedårsaken til at de 
har lyktes såpass godt er at de tidlig 
etablerte tre viktige prinsipper som 
fungerte som kompass gjennom 
hele den tidlige koronaperioden, 
og som gjelder fremdeles. 
 – Vi bestemte oss for å ta nød-
vendige grep på kort sikt, samtidig 
som vi skulle verne om våre interes-
ser på lang sikt. Partnerne skulle 
bære den største relative byrden, 
og vi skulle, og skal, beskytte våre 
ansatte, deres CVer og levebrød 
– så langt det lar seg gjøre.

Null permitteringer 
– Konkrete eksempler på dette 
innebærer at vi ikke tydde til per-
mitteringer. Selv i tilfeller hvor det 
dreide seg om midlertidig ansatte, 
som vi i prinsippet kunne sagt opp 
på kort varsel, så valgte vi å strekke 
oss langt for å beskytte også disse. 
Faktisk er PwC det eneste av de 
store revisjons- og rådgivningsfir-
maene som ikke har permittert 
noen ansatte. Det skaper stolthet 
hos oss internt, samtidig som vi er 
overbevist om at vi tjener på dette 
på lang sikt, både hva gjelder lojali-
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1.  Vær klar på formålet med 
det dere gjør og koble det med 
verdiene deres.

2.  Fortell hva dere forventer 
og ønsker fra organisasjonen 
i situasjonen.

3. Kjenn og hør etter hva orga-
nisasjonen ber om, og imøte-
kom behovene så godt dere kan.

4.  Vis varme og omtanke for 
medarbeidere, ledere som gjør 
dette får mer energi av det enn 
de tror, så her er det mulig-
het for vinn-vinn.

5.  Marker alle suksesser 
og milepæler sammen med 
organisasjonen – vis veien mot 
tryggere grunn – og gi håp.

6.  Pass på å senke beredska-
pen der dere kan – og heller 
heve den igjen hvis dere må.

7.  Hvis kommunikasjonen 
er digital, sørg for interaktive 
digitale forum med mulighet 
for dialog der medarbeidere 
kan kjenne seg sett og hørt.
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Synnøves Nesses 
syv beste tips

Ønsker du å lese 
mer om temaet?

Vær obs på at det ikke er nok under Covid-19 
å si at folk kan ringe deg hvis de trenger det.
Synnøve Nesse

Digitale 
verktøy er vel 
og bra, men 

menneskene 
er viktigst

Petter Vold og PwC Norge er svært fornøyde med hvordan 
de har håndtert koronakrisen. Dette understøttes av de gode tilbake-
meldingene de har fått både fra egne ansatte, men også fra kunder. 
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JOBB: Viseadministrerende 
direktør PwC Norge og leder 
av PwC sin rådgivningsenhet, 
Advisory

UTDANNING: Utdannet 
siviløkonom fra NHH i 1997. 

BAKGRUNN: Partner i PwC fra 
2007, leder av PwC Advisory fra 
2009 og viseadministrerende 
direktør fra 1.7.2018

OM PETTER VOLD
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tet hos våre ansatte og at vi har 
evnet å beholde dyktige medarbei-
dere som vil fortsette å bidra for 
PwC i framtiden.

Folk er forskjellige
Vold forteller at i PwC, som i de 
fleste andre selskaper, har de vært 
nødt til å snu seg rundt og endre 
måten de jobber på. 
 – Når man ikke treffes like ofte 
på kontoret som før, stilles det helt 
andre krav til hva som kommunise-
res og hvordan vi kommuniserer. 
For mange handler det ikke bare 
om å dra på jobb, det dreier seg også 
om gruppetilhørighet og identitet. 
Av den grunn var det derfor 
vesentlig å legge til rette for at de 
ansatte kjente tilhørighet til tross 
for geografisk spredning. 
 – Bruken av videokommunika-
sjon har i den forbindelse vært 
svært viktig. Både kommunikasjon 
en til en og gruppekommunikasjon 
gjennom video har blitt tatt i bruk i 
stor grad. Dette gjelder både fra oss 
i ledergruppen, samt ute i de ulike 
avdelingene våre. Paradoksalt nok 
har vi erfart at denne formen for 
kommunikasjon i mange tilfeller 
kan føles mer personlig. Blant 
annet fordi man «kommer mer 
igjennom skjermen» enn via en 
mail, og fordi man gjennom kropps-
språk og ansiktsuttrykk kan under-
streke viktige poenger og vise 
følelser på en helt annen måte enn 
i skriftlig kommunikasjon.
 – Videre, som et ledd i gruppe-
kommunikasjonen, har jeg blant 
annet hatt en ukentlig videohilsen 
til de ansatte, kalt «Petter på en 
tirsdag». Denne har blitt tatt veldig 
godt imot. Alt i alt er den viktigste 
lærdommen at folk har ulike behov. 
Noen responderer best på en til 
en-kommunikasjon, mens andre 
liker best gruppekommunikasjon. 
Men det er selvsagt viktig at 
informasjonen som gis, uansett 
kommunikasjonsform, er konsis-
tent. Det er også viktig å være 

bevisst på at kommunikasjonen 
ikke trenger å være så formell. Til 
syvende og sist er vi alle mennesker 
og det er viktig å vise at avstanden 
mellom ledelsen og de ansatte ikke 
trenger å være så stor. Dette er 
vanskeligere når man ikke kan ta 
en uformell prat ved kaffemaski-
nen, men jeg mener bestemt at vi 
i PwC har løst dette på en god måte, 
noe tilbakemeldingene fra de 
ansatte også viser.
   
Var mange for raske med 
å permittere? 
Vold mener at den generelle 
trenden åpenbart er at de aller 
fleste i langt større grad har tatt 
i bruk digitale verktøy, og sann-
synligvis har mange av de verktøy-
ene som på sett og vis ble «haste-

implementert» kommet for å bli 
i arbeidslivet. 
 – Likevel er vår oppfatning at 
man gjennom innføring av digitale 
verktøy kun har gjort halve jobben. 
Den andre halvdelen, den som er 
vanskeligst, er hvordan man tar 
verktøyene i bruk og sikrer at de 
ansatte fremdeles kjenner tilhørig-
het og lojalitet til arbeidsplassen 
sin, til tross for endrede forutset-
ninger. Vår vurdering er dog at 
mange bedrifter var for tidlig ute 
med permitteringer uten å ha gjort 
tilstrekkelige strategiske vurderin-
ger. Selvsagt kan ikke vi gå inn 
å mene i detalj hva andre burde ha 
gjort, men vi opplever at PwC som 
selskap har kommet styrket ut av 
krisen gjennom de strategiske 
valgene vi tok. k
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Til syvende og sist er vi alle mennesker og det 
er viktig å vise at avstanden mellom ledelsen 
og de ansatte ikke trenger å være så stor.
Petter Vold

– Vår vurdering i PwC 
er at mange bedrifter 
var for tidlig ute med 
permitteringer uten 
å ha gjort tilstrekkelige 
strategiske vurderinger, 
sier Petter Vold, 
viseadministrerende
direktør i PwC.


