
 
Covid-19-viruset forårsaket en pandemi som vil påvirke organisasjoner, ledere og 

medarbeidere i lang tid. Hva gjør det med mellomlederrollen, og hvordan leder man i den 

«nye normalen» som denne krisen har skapt? I denne artikkelen presenteres fem 

innganger for mellomledere til å skape psykologisk trygghet og omsorg blant sine 

medarbeidere. Det kan bidra til robusthet – både her og nå og for fremtiden. 

Av: Synnøve Nesse 

Norske toppledere, «eksperter» og medier bejublet den utstrakte bruken av hjemmekontor som tvang 

seg frem som en konsekvens av Covid-19-pandemiens første fase. Påstanden var at hjemmekontor er 

like effektivt som- om ikke mer effektivt(!) – enn å være fysisk på kontoret for den enkelte. Denne 

opplevelsen ble ikke nødvendigvis delt av virksomhetenes mellomledere. Mange av disse følte på tapet 

av kontroll, og på tapet av kontakt med sine nærmeste medarbeidere. Er du blant dem som ikke hadde 

denne opplevelsen, er du kanskje i utakt med den erkjennelsen mange nå har tatt innover seg. Den nye 

«normalen» krever annerledes ledelse enn det behovet som oppstod i vår, og krever i hvert fall en annen 

form for ledelse enn den som var gjeldende før 12. mars 2020. 

Vakuumet som oppstod var imidlertid ikke bare krevende for ledere, men også kollegialt. Mange mistet 

kontakten med sine nærmeste kollegaer og jobbvenner. Som mennesker har vi ulike behov for både 

kontroll og kontakt med andre. Amerikanske ledelseskonsulenter beskrev tidlig mangelen på kontakt 

med andre på jobben som en «sorg», mens andre refererte til at de erfarte at mange opplevde dette som 

en «lettelse». Det som imidlertid er sikkert, er at ikke noe varer evig. Slik er det også med «forelskelsen» 

knyttet til ledelse av medarbeidere på hjemmekontor. Kanskje har nærværende ledelse en større verdi 

over tid enn det vi antok tidlig i pandemien? 

I tillegg bringer det å lede under pandemien en rekke andre behov og forventninger med seg. Flertallet 

av medarbeidere trives ikke med usikkerhet, og kjenner mer uro og frustrasjon over fremtidsutsiktene i 

jobben. Et overveiende flertall opplever psykisk ubehag som ensomhet, og langt flere enn ellers oppsøker 

psykologer og fysioterapeuter med plager og merbelastninger. Spør man om medarbeiderne er skjermet 

bak skjermen så er svaret nei. De ser tvert imot ut til å være mer utsatt. Det ser ut som at lederrollen blir 

påvirket under disse omstendighetene, og at «skjermledelse» har klare begrensninger.  

Det første som kan være vanskelig å legge til rette for over skjerm, er det Harvard-professor Amy 

Edmondson kaller psykologisk trygghet. Det er vanskeligere å oppleve en «vi-følelse», å tørre å si i fra 

om ting, dele feil og feilvurderinger når det er stor usikkerhet og når man ikke kan se og «kjenne på» 

hverandres reaksjoner. Det er vanskelig å være tilstede sammen (eller oppnå det vi i vår forskning kaller 



team mindfulness) og unngå falsk konsensus, å ta opp sakskonflikter, og å unngå at sakskonflikter ikke 

blir oppfattet som relasjonskonflikter. Det er også større sjanse for at den som tar opp et problem, og de 

som føler ansvar for det, lettere stenger seg selv eller andre ute. 

Det andre som kan skje, er at det er lite psykologisk omsorg, eller det William Kahn og Gianpiero 

Petrigilieri kaller «holding environment». Slik omsorg er ikke det samme som å tørre å si i fra om 

problemer med teamet eller gruppen, men å tørre å si fra om behov knyttet til egen sårbarhet. For 

eksempel kan dette handle om en medarbeider som ikke tåler usikkerhet og ubehag på så mange 

livsområder samtidig. Det kan være medarbeider med en mor i risikosonen for COVID-19 og en syk 

ektefelle, og kanskje et spedbarn og et skolebarn hjemme. Det kan handle om sviktende inntekter i 

salgsjobben, og en konflikt med en kollega. Når mange livsområder rammes samtidig, kan selv den mest 

robuste medarbeider utfordres. Har vedkommende anledning til å si i fra, og på hvilken måte? Ikke 

minst, hvordan kan mellomlederen hjelpe? 

I en tid der det å lede med koronapandemien og konsekvensene av tiltakende for å håndtere den har 

blitt «den nye normalen» må mellomledere lede på nye måter. Her er fem innganger til dette: 

1. Anerkjenn usikkerhet og sårbarhet 

2. Gå fra To-do-liste til To-care liste 

3. Muliggjørkollegastøtte 

4. Gjenskap uformell hygge 

5. Ta vare på deg selv 

Anerkjenn usikkerhet og sårbarhet  

Det første punktet handler om at krisen rammer ulike medarbeidere ulikt når det gjelder opplevelse av 

usikkerhet og sårbarhet. Det som er sikkert er at langt flere medarbeidere, og kanskje andre enn dem du 

tror, vil være påvirket på en eller annen måte. Folk er ulike når det kommer til når og hvordan de 

anerkjenner dette. Du har en fordel som leder dersom du antar at alle påvirkes, og at alle trenger mer 

støtte enn ellers – i en eller annen form – inn i den nye normalen. Slik er det med alle tilpasninger i et 

menneskeliv. 

Gå fra To-do liste til To-care-liste 

Når den erkjennelsen er gjort, kan det være en ide å endre strategi for hvordan du planlegger din egen 

arbeidshverdag. Kanskje kan du gjøre som Petriglieri foreslår ved å bytte ut din to-do-liste med en to-

care liste? Hvem trenger hjelp med å redusere usikkerhet og ubehag denne uken? Hvordan skal du 

gjennomføre den samtalen? Det finner du mer om i Kahns artikkel fra 2001 om å 1) gjøre seg tilgjengelig 

og å ta imot den andre, 2) å akseptere og hjelpe den andre til å akseptere det den opplever, 3) å ta i ot 

dennes aktivering, tafatthet, frustrasjoner, eller andre reaksjoner med empati, og hjelpe denne med 

kreativ utforsking om hvilke verdier dette berører. Får den andre ikke vært så produktiv som han/hun 

ønsker når han/hun har barna hjemme?. Til sist kan du se på om du kan hjelpe medarbeideren til 4) å 

se hvordan medarbeiderens verdier kan hjelpe ham/henne å ta kloke valg som gjør at den får til det den 

ønsker, og samtidig tar vare på seg selv.  

Muliggjør kollegastøtte  

Du må gjerne forsøke å støtte alle dine medarbeidere selv, men med økt behov og med de ulikheter i 

relasjoner som finnes på en arbeidsplass, så kan det være å forstrekke seg. Du kan som mellomleder 

gjøre mye for dine medarbeidere ved å etablere kollegastøtte – et omsorgssystem kollegaer på 

arbeidsplassen i mellom. Utvalgte medarbeidere trenes i hvordan man gir støtte til kollegaer i ulike typer 

vanskelige livssituasjoner og under stort arbeidspress, og etablerer uformelle og frivillige  

kontaktpunkter mellom seg i krevende situasjoner. Det gjør at belastningen på deg kan bli mindre, men 

det gjør også at psykologisk omsorg blir en del av kulturen på arbeidsplassen. I en langvarig krise – eller 

ny «normal» – kan dette bli en viktig muskel for robusthet i virksomheten din. 

Gjenskap uformell hygge 

Den uformelle – men noen ganger også formelle – hyggen arbeidsplassen tilrettelegger for som 

kaffepraten, fredagslotteriet, lunsjen, After Work, eller hjemme-hos-kvelder forsvinner ved utstrakt 

bruk av hjemmekontor. Den reduseres også ved andre former for restriksjoner, ikke minst de ubevisste 



restriksjoner vi pålegger oss selv etter måneder i fysisk og psykisk beredskap. Spør deg selv om dere på 

din arbeidsplass husker å tilrettelegge for en kaffeprat virtuelt, eller husker på å ha et løst og ledig 

kroppsspråk? Med andre ord: tas beredskapen ned der den ikke trengs? Eller er vennligheten enda 

stakkato og tilgjort? Er skuldrene høye når hendene vaskes nok en gang, fordi du ikke egentlig har tid til 

det når dere durer på som tidligere? Finn måter å gjenskape hyggen fra arbeidsplassen på, ikke bare for 

hyggens skyld, men også for å «ta ned beredskapen» der den ikke trengs. Kan dere gjennomføre et 

utendørs møte? Kan kollegaer gå tur to og to sammen? Kanskje kan avdelingen møtes i to mindre 

grupper. Ikke minst, kan naturlige pauser, gjerne sammen med andre, igjen få sin plass – eller kan den 

plassen skapes? 

Til sist, ikke glem dette: Ta vare på deg selv. Hvordan står det til med deg selv og punktene over? Ta en 

gjennomgang for din egen del, og søk støtte både i og utenfor din egen organisasjon. Gå en tur med noen 

med både like og andre erfaringer, og hør hvordan de har det og hva de gjør! La deg inspirere på tvers 

av det du finner. Det er ikke for sent å være først ute med en ny «normal». Kanskje kan denne nye formen 

for ledelse berike livet ditt som mellomleder. Kan du velge å ta vare på deg selv, så kan også dine 

medarbeidere gjøre det samme. Ved å være en god rollemodell, skaper du en organisasjon som klarer å 

stå i krise, endring og omstilling over lang tid.  

Denne kapasiteten til både psykologisk trygghet og omsorg kan være ditt og din virksomhets strategiske 

konkurransefortrinn både på kort og lang sikt. 
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