
 
  

 
 
 

 
COVID-19 

8 lederforum uke 13 og 14 
 

Kriseledelse 
Scenarier for krisen 

Scenarier for fremtid og marked etter krisen 
Hvordan tilpasse foretaket til ny hverdag etter krisen 

 



2 
 

Sammendrag  
 

Uke 13 og 14 2020. 2 av de mest hektiske ukene i de fleste lederes liv.  

18 ledere og styrearbeidere - med erfaring fra en rekke bransjer og forretningsmodeller- brukte likevel 

39 timer av sin verdifulle tid på å diskutere 4 temaer knyttet til COVID-19. 

Temaer som alle ledere tenker på og arbeider med nå 

1. Kriseledelse -hva vi som bedriftsledere står i nå 

2. Scenarier for krisen 

3. Fremtids- og markedssyn etter krisen 

4. Hvordan tilpasse virksomheten til den nye virkeligheten etter krisen – om vi ikke kan møtes? 

i løpet av 8 lederforum på skype. 

I dugnadens ånd har disse lederne og styrearbeiderne tillatt oss å dele innsiktene. Diskusjonene har 

fulgt «The Chatham house rule» så vi kan dessverre ikke dele hvem som har bidratt.  

Dette er derfor de anonymiserte innsiktene fra disse samtalene. 

Mot slutten finner du bakteppet for COVID-19 og hvordan vi kan støtte deg og virksomheten i å bli 

motstandsdyktig mot krisen. 

 

 

  
«Utveksling av idéer 

og perspektiver er 

ekstra viktig i disse 

dager» 
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1. . Kriseledelse- utfordringer vi står i nå 
Mange virksomheter står nå midt i kriseledelsen, fordi  

• Pandemien 

• Tiltakene for å stoppe den og den relaterte nedsmeltingen av økonomien 

• Oljeprisfallet 

• Valutakursutviklingen 

setter foretakene på stor prøve. 

Vi lyktes ikke med å isolere viruset. Derfor isolerer vi nå menneskene. De land som ikke gjør det tidsnok 

opplever tett mot dobling av antall smittede hver dag, til de snur politisk og strammer inn. En omstilling 

av samfunn og næringsliv som var utenkelig før krisen pågår for fullt.  

Den første fasen i kriseledelsen minner om skadestedsledelse, det handler om å få oversikt og 

prioritere hva som er viktig og hva som kan vente, og hva man ikke kan få gjort noe med.  

Ledernes første prioritet er personalets helse og sikkerhet.  

Fabrikken går, men den er lukket. Servicepartnere som 

normalt driver vedlikehold slipper ikke inn for å hindre at 

kritisk viktige operatører smittes. Banken er åpen, men den 

er lukket, 70% har hjemmekontor – de utvelges etter 

sårbarhet- og 30% møter de mindre digitale kundene, som 

nå banker på.  

Det er ikke alle ansatte som har like gode fasiliteter til å jobbe hjemmefra, de må støttes. 

En del har det heller ikke helt greit hjemme, noen tilbyr nå ansatte som trenger det online 

psykolog/psykiatrisk hjelp slik at alle skal ha det så bra de kan når de er hjemme 

Mange opplever at kritiske funksjoner stopper opp. For sjøforsikring er skadeforebyggende arbeid på 

havaristedet utført av mannskap med maritim kompetanse og havarikompetanse helt avgjørende. Et 

grunnstøtt skip og rederiet får ikke denne hjelpen nå fordi flytrafikken ikke fungerer og de beste 

ressursene sitter i karantene etter forrige oppdrag. 

I Norge opplever man at karantenereglene skaper 

overraskende effekter. Et veiprosjekt, et typisk 

motkonjunkturtiltak, blir rammet når det blir koronasmitte på 

brakkeriggen.  

Mange møter et krevende marked der oljeprisfall, svak krone 

og nedstengningen av samfunnet setter store krav til respons.    

Derfor blir andre prioritet likviditet. Mange opplever at de ikke 

har nok fleksibilitet i kontant- og valutastyringen. Konserner 

skraper sammen egne midler og lånefasiliteter for å ha 

beredskap til å støtte virksomhetene de eier, og for å ha tørt 

krutt til oppkjøp. Norges Bank sikrer likviditet, myndighetene 

bruker bankene som viktige instrumenter for å få ut 

kriselånene, Stortinget gjør vedtak ved lunsjtider, det første 

lånet er utbetalt samme ettermiddag. 

Fabrikken går, men den er 

«hermetisk stengt» 

A  

B 

C 

D 

E 

F 

«Liten tue kan velte stort lass» 

Vi erfarer hvor sammensatte 

verdikjeder og økosystemer er 

V  
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Devisen som var populær høsten 1988 og 2008; ABCDEF - At besidde contanter, det er finessen - er 

aktuell igjen. 

Det er krevende for bedrifter og ledere å skulle ta beslutninger basert på likviditet når vi er så vant til 

å tenke lønnsomhet. Nå gjør du dealen for cash, ikke for bunnlinje. Mange som tenker bunnlinje nå vil 

straffes hardt. 

Noen nevner at holdingselskapet deres er der man fokuserer på cash, cash og cash som 1., 2. og 3. 

prioritet. Det søker nå å få kredittlinjer til å ha beredskap til å støtte egne virksomheter og for å kunne 

gjøre oppkjøp. 

I forrige krise var bankene problemet, nå er de en viktig del 

av løsningen. Bankene er forståelsesfulle nå, og skjønner 

situasjonen til bedriftene. Har du problemer, så kontakt 

banken før heller enn senere. 

For mange er drift neste prioritet, driften må 

opprettholdes på tross av krisen. Bemanningen om bord kan ikke byttes, de kommer ikke hjem, og det 

nye skiftet kommer ikke frem. Mannskap kommer ikke frem til arbeidsplasser i andre landsdeler eller 

kommuner, det må improviseres for å holde driften i gang. 

For ikke å snakke om de som får COVID-19 utbrudd om bord.  

Omstilling fra kontor til hjemmekontor for 9 av 10 har gått utrolig raskt, vi er veldig raskt blitt bedre på 

å jobbe digitalt med tjenester som Skype og Teams. 

Enkelte virksomheter har kriseplaner, har trent og har 

iverksatt disse - de er gode å ha - men de er ikke forberedt 

for en pandemi med lukking av samfunnet, hjemmekontor 

eller med en økonomisk nedsmelting av dette kaliber.  

Noen har satt opp parallelle driftsmiljøer som sikrer 

leveranse av samfunnskritiske tjenester. 

Mange lager flere kriseteam, 1. Medarbeidere, 2. 

Kunde og marked og 3. for Økonomi, likviditet og 

finans, 4. Drift. 

Mange tilpasser kapasiteten og kutter kostnader for å spare på kruttet. Noen medgir at de nå gjør grep 

som har vært modne en stund, for slike kriser gjør dilemmaer til helt naturlige beslutninger. 

For oppstartsselskaper er lønn den største kostnadsposten, og permitteringer er nødvendig, men det 

er krevende for gründerne som gjerne vil jobbe. 

Vi får nå innsikt i hvor sammensatt vår globale verden er, 

hvordan verdikjeder henger tett sammen. Noen opplever 

forsyningsproblemer. Kina som verdens fabrikk med svikt i 

leveranser og logistikk har mange fått erfaring med.  

Nå stenger India ned, og det er neppe slik at alle 

kundeservice-, utviklings, drifts- og datasentrene der kan 

driftes fra hjemmekontor, slik lederne har sett det fungere 

i Norge og Baltikum. Dette vil få mange til å tenke gjennom 

Kriseplaner er gode å ha, 

men må tilpasses 

nedsmeltingen 

Fokuserte kriseteam 
1.medarbeidere, 2.kunder, 3. 

økonomi/finans, 4. drift … 

Globaliseringens sårbarhet 

viser seg for mange, også 

for offshore 

tjenesteleveranser 

Har du problemer, kontakt 

banken før heller enn 

senere 
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sin sourcing og hvilken kompetanse som må være igjen i virksomheten. 

De færreste tenker langt fremover, men noen innser at markedet vil endre seg mye, og at man må 

være i dialog med kundene og løfte blikket allerede nå. Det er viktig at man deler rollene, noen som er 

brutalt ærlige på utsiktene mens andre får tid til å tenke kunder, marked og fremtid.   

Alle virksomheter har en betydelig jobb med å kartlegge risiko i mange dimensjoner og med en 

betydelig detaljgrad. Virksomheter må tenke ikke bare på primæreffektene men også 

sekundæreffektene, for eksempel venter en del at tap på krav vil øke.  

Det er viktig å være tett på det myndighetene gjør, følg med på de pakker og tiltak de kommer med 

slik at du får din rettmessige del av dette og får full effekt av de tiltakene du kan benytte deg av. 

Bransjer som allerede sto i en krise før COVID-19, oljeprisfall og svekket kronekurs vil få det enda 

vanskeligere, her nevnes oil services og varehandel. 

Kommunikasjon blir trukket fram som en av de store 

utfordringer som det er helt avgjørende å lykkes 

med. Det er stort medietrykk, mange 

diskusjonsarenaer og kommunikasjonsoppgavene - 

i for eksempel en global matrise – er fordelt på 

mange. 

Budskapet må være veldig enkelt og tydelig, det må gjengis konsistent i relevante kanaler. Når vi blir 

redde lytter vi dårligere; derfor må budskapet gjentas og gjentas. 

Det skal lite til før lederskapet blir borte for de aller fleste, ledelsen må passe på å være synlig. 

En leder i bank opplever at det er et stort informasjonsbehov både internt og i markedet, det er derfor 

svært viktig å kommunisere, og har brukt mer tid på det de siste to ukene enn mange foregående år. 

Det er bedre å informere mer enn mindre, og passe på at folk blir sett og inkludert. En viktig jobb for 

ledelsen er å skape klarhet for de ansatte, midt oppe i all usikkerheten. 

Mange er bekymret for at motivasjonen for tiltakene som gjøres ikke er kommet godt nok ut i 

organisasjonen. Kanskje har ledelsen lagt til grunn en lengre varighet for epidemien og nedstengningen 

enn det den enkelte medarbeider ser for seg. Da kan permitteringene virke uforståelige. 

Det er mye energi som skapes nå av at bedriften står sammen om å løse felles, krevende oppgaver og 

mål, det er lederens oppgave å forløse dette. 

Den finansielle rådgivningen skjer nå på nett. Den 

digitale arbeidsformen gjør noe med folk, man er mer 

åpne og ærlige. Det er viktig å tenke kreativt, kan vi 

endre produktene vår slik at de passer 

markedssituasjonene bedre eller kan vi komme opp 

med nye produkter som passer dagens situasjon? 

En nevner at de slår om produksjonene på en fabrikk fra å produsere spylervæske til å produsere 

hånddesinfeksjon. Man må tenke hvordan man kan endre produksjon og tilbud for å svare på 

etterspørselen krisen stiller.  

Det blir viktig å eksperimentere med nye tjenester, og teste de raskt, mange foretak kommer til å gjøre 

det, også nå. 

Kommunikasjon er viktig og krevende 

«Enkelhet, tydelighet,  

gjenta og gjenta»  

Arbeidsformer lagt om over 

natten 
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Økonomi, rapportering, dialog med styre/banker blir viktig, kontroll på likviditet er helt essensielt.  

Noen har observert helt uvanlig fokus på likviditet, for eksempel at noen selger gull for dollar. 

Selskaper som operer i flere land har ekstra store utfordringer. Selve krisen bølger gjennom 

verdsendelene. Nå begynner deler av Asia å våkne til liv, India stenger ned nå. Europa er midt i krisen, 

det tiltar i USA og det ser dystert ut for Afrika/Syd Amerika. Hvordan skape en enhetlig kommunikasjon 

og hvordan sette inn målrettede tiltak med så mange bevegelige markeder. 

Videre så har alle land sine ulike typer tiltak. Bare det å ha svensk moderselskap kan skape konflikter 

mellom corporate policy  – «vi skal ikke ha hjemmekontor» -  og hva som faktisk er lov i Norge. Men 

det å ha hatt kontor under opptøyene i Hong Kong, forberedte en virksomhet godt på å jobbe digitalt. 

Feil vi kan komme til å gjøre 
Er vi for raske på avtrekkeren med force majeure etc. 

uten at vi forstår sammenhengene? Noen tenker vi er 

for raskt ute, for bredt, at vi er for raske på 

avtrekkeren uten å se risikoen.  

 

Har vi permittert for mange for raskt, var 

støtteordningene for gode, eller blir krisen så 

langvarig at det nettopp er riktig å gjøre dette nå? 

Medarbeiderne er en viktig ressurs, husk at du er avhengig av deres motivasjon og lojalitet gjennom 

krisen, mange skal tilbake til normal drift etter krisen, og da vil du ha dem tilbake, motiverte og lojale. 

Det er jo slik at vi som ledere også må gå gjennom den emosjonelle endringssyklusen, og bruker tid på 

å ta realitetene inn over oss. Vi angrer av den grunn ofte på at vi gjorde for lite for sent, dette kan 

gjelde de foretakene som ikke er berørt i første bølge, men som kan bli tatt av neste bølge. 

Det er lett å glemme kundene i denne tiden. Kundefokus og det å stå ved sine kunder er viktig. Hvordan 

kundene oppfatter din krisehåndtering vil bli viktig, tenk gjennom det etterlatte inntrykket. 

Lederne holder kontakt med sine kunder, og opplever 

at lederne der er på leting og nysgjerrige på hva andre 

tenker og tror, utveksling av idéer og perspektiver er 

ekstra viktig i disse dager. 

Bankene opplever at kundene ønsker å forstå om og hvordan de kan støtte dem, om det er likviditet 

og kapasitet nok, og tjenester som sikrer likviditet er virkelig i vinden, det er imponerende hvor raskt 

medarbeiderne i bank har evnet å betjene kundene fra hjemmekontor. 

Vekst er lagt litt på hyllen, nå handler det om å betjene eksisterende kunder godt først, litt lenger 

nedover veien etter påske skal enkelte vurdere om de skal tilbake på vekststrategien. 

 

Styrets rolle i denne krisen 
I denne situasjonen vi nå står overfor har styrene 

naturlig nok et økt behov for informasjon slik at de kan 

ta informerte valg.  

Det er viktig at informasjonsbehovet ikke leder til at ledelsen lammes i sin handling og må drive et 

rapporteringsvelde.  

«Force Majeur, permitteringer, 

osv» Handler vi for raskt?  

Trenger vi mer «deliberate 

calm?» 

Ha en tydelig rolleavklaring 

mellom styre og ledelse 

Der noen har cash som 1., 2., 

og 3. prioritet – sier noen 

«kunder, kunder, kunder» 

 



7 
 

Betydningen av kommunikasjon mellom ledelse og styre er ekstremt viktig. Vi er nå i en situasjon der 

vi står overfor en rekke nye utfordringer som ingen har prøvd seg på tidligere. Derfor er det viktig å ha 

en arena for løpende dialog hvor styre eller deler av styret kan snakke med ledelsen for å forankre de 

løpende beslutningene som kan ha avgjørende betydning for selskapet. Styret og administrasjon har 

hatt jevnlige oppdateringer og følger nøye med på situasjonen, fra dag til dag. 

Styret må stille færre spørsmål, og komme mer med gode forslag.  

Styret og ledelsen er ofte komplementære både i kunnskaper om situasjonen og i egenskaper. I en 

krise kan disse kunnskapene og ulike erfaringene brukes effektivt ved at styreleder og daglig leder 

avklarer hvordan samspillet mellom ledelsen og styret skal være for å utnytte dette. 
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2. Scenarier for krisen 
Scenarier er beskrivelser av mulig fremtidig virkelighet, variasjonene mellom dem drives av det som 

er viktig og usikkert, ofte kalt diskontinuiteter, det motsatte av trender.  

 

Situasjonen er veldig usikker  

Vi står overfor den største krisen Norge har sett på flere generasjoner. Ingen vet hvordan dette vil 

ende. COVID-19 er en menneskelig tragedie. Liv går tapt, mange blir alvorlig syke, og folk lever i frykt 

og isolasjon for å hindre økt spredning. Men ringvirkningen er også ekstremt store for samfunnet, folk 

permitteres, NAV renner over med søknader, skoler og barnehager er stengt. Det treffer næringslivet 

hardt, og det skjer sammen med lave oljepriser og svak kronekurs, mange tror at ettervirkningene av 

viruset kan vare i flere år. 

 

Diskusjonen fokuserte på Norge, men foretak som opererer i flere land må legge slike scenarier for 

alle de landene som er kritiske for dem. Videre fokuserte vi på scenarier for selve krisen, ikke for 

hverdagen etter at krisen er over. 

 

Det er mange lag i scenariene for krisen, det er behov for å forstå 

• Scenarier for epidemiens utvikling 

• Scenarier for tiltakene som skal begrense epidemien 

• Scenarier for etterlevelse av disse tiltakene 

• Scenarier for virkemidler for å minske tiltaksbyrden for næringslivet 

• Scenarier for virkningene av disse virkemidlene 

• Scenarier for husholdningenes økonomi, for boligmarkedet 

• Scenarier for krisens utvikling for næringslivet 

• Forblir det en etterspørsels- og tilbudskrise eller går den også over i en finansiell krise? 

 

Summen av disse vil gi et bilde av hvordan foretaket blir påvirket i form av varighet og byrden av 

tiltakene, som gir en konsekvens for foretaket. 

 

Scenarier for epidemiens utvikling og for tiltakene 

 

FHIs scenarie  for epidemien og for tiltakene 24 Mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. «Slipp epidemien løs.» Epidemien vil da fare med en R0 = 2,4* (med stor usikkerhet) gjennom befolkningen i løpet av tre-fire 

måneder, smitte 40–70 % av oss, føre til katastrofale belastninger på sykehusene siden så mange alvorlige tilfeller kommer samtidig, 

men så brenne ut fordi så stor andel av befolkningen er blitt immun. Denne tilnærmingen anser FHI som uaktuell og omtales ikke 

videre 

2. «Brems epidemien.» Tiltak settes inn for å bremse epidemiens spredning og holde den på lavt nivå – uten en høy topp – med omtrent 

RE = 1,3 slik at sykehusenes kapasitet holder tritt med epidemien. Som en konsekvens av epidemiens gang gjennomgår mange 

mennesker infeksjonen, de fleste uten problemer, og det bygges immunitet i befolkningen 

3.«Undertrykk epidemien». Sterke tiltak settes inn for å kvele epidemien snarest og deretter holde viruset under kontroll med RE = 0,9 

(eller lavere) og dermed utsette epidemien fram til vaksinasjon av en nødvendig andel (trolig minst 50 %) av befolkningen blir mulig 

tidligst i 2021, eller fram til en effektiv behandling blir tilgjengelig. 
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*R0=Hver som er smittet smitter igjen, for eksempel 2,4. 

 

Dette er epidemistrategiene til FHI. Myndighetene har bestemt at Norge skal følge «undertrykk- 

strategien» fremover til etter påske.  Denne nye strategien vil lette byrden for helsevesenet, men vil gi 

en tung tiltaksbyrde for samfunn og næringsliv. 

 

Det første myndighetene i Norge gjorde var å isolere viruset ved å isolere folk som hadde med seg 

smitten fra Italia og Østerrike. Dette mislyktes vi med og vi endret strategi til å isolere mennesker 

isteden. Ulempen med denne strategien er at det blir veldig dyrt, for næringslivet og for samfunnet. Vi 

vil, når vi ser tiltakene virker, gå tilbake til å isolere viruset igjen, men det skjer kanskje først i løpet av 

sommeren og for mange er det lenge til. 
 

Lederne påpekt at det er mange land hvor viruset har herjet 

lenger og over en lengre tidsperiode. Disse landene må vi lære 

av; Kina, Sør-Korea, Hong Kong og Singapore er eksempler. Sør-

Korea førte en «trace, test and treat» policy, mens Wuhan og 

andre deler av Kina gikk inn i fullstendig lockdown. Det er også 

viktig å lære av de i motsatt ende, med andre ord de som velger 

en annen tilnærming og står i den. «Bruk de landene som har tråkket mere av stien til å lage en plan, 

og oppdater denne planen når man vet hva de nye stegene som disse tar betyr.» Så lederne er på 

linje med myndighetene i valget av undertrykkstrategien.  

 

Noen påpeker likevel at så inngripende tiltak som vi har sett i Kina kan det være vanskelig å forestille 

seg at vil bli brukt i Norge. Der overvåkes folk, det brukes digitale verktøy for å følge og oppspore 

smitte, smittede tas ut av familiene med makt, settes i karantene og passes på av politiet. Vi vil ikke 

evne å isolere viruset på tilsvarende måte. 

 

Det at andre land er senere i syklusen for pandemien betyr at – siden vi ikke vil oppnå 

flokkimmunitet – vi vil se at det blusser opp igjen og igjen. Det kan tenkes at myndighetene derfor 

velger en strategi der de veksler mellom å lukke og å åpne samfunnet. Vi kommer til å drive 

begrensende tiltak langt over sommeren, kanskje ett år, og derfor vil vi få diskusjon om å akseptere 

mer helserisiko og lette på tiltaksbyrden for næringslivet. 

 

Scenariene for etterlevelse 
Foreløpig tyder mye på at befolkningen etterlever tiltakene. Det er en funksjon av den høye tilliten i 

det norske samfunnet, til myndigheter og ledere og til øvrig befolkning. Men noen påpeker at det er 

nærliggende å tenke at den norske dugnadsånden har en grense og vi begynner å se spor av dette i 

artikler i dagspressen. Og hvor lojale er vi etter flere måneder med en tung tiltaksbyrde?  

Lederne tror likevel befolkningen vil fortsette å være lojal mot de inngripende tiltakene, selv om de 

skulle bli langvarig. 

Vi ser nå et skille i norsk arbeidsliv mellom de som er ansatt i privat sektor og de som er ansatt i det 

offentlige. Det er medarbeiderne i privat sektor som foreløpig tar hele byrden ved at myndighetene 

har stengt samfunnet. 

Det lønner seg ofte å ta 

retningen fra de som har 

kommet lengst i løypa 
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Scenarier for virkemidlene og deres effekter 
Lederne tror tiltakspakkene treffer bra for mange bedrifter, men det er noen 

som ikke får den hjelpen de trenger. Finans Norge har gjort en god jobb med 

myndighetene, slik at bankene nå er en viktig bidragsyter til løsninger.  

Noen påpeker at de som tar beslutningene ikke er direkte berørt av det som 

skjer ute i næringslivet. Det blir derfor viktig fremover å få en god diskusjon 

mellom næringsliv, NHO, Virke, LO og myndighetene.  

 

Noen mener at i stedet for permitteringer og forbud mot å jobbe burde støtten vært gitt slik at 

medarbeiderne kunne jobbe under krisen der det er meningsfylt. 

Det vi ser nå er en etterspørselskrise og i noen bransjer en tilbudskrise. Derfor tror vi at det må 

brukes kreativitet for å komme frem til de beste tiltakene og hvor man setter inn disse tiltakene, og 

at nye virkemidler lanseres. 

 

Til og med pakke 2 ble det brukt velkjente tiltak. Men dette er ikke en velkjent krise, og i pakke 3 så vi 

nye løsninger. Her blir så godt som alle foretak involvert. Også dette med virkemidlene er et stort 

eksperiment. 
 

Scenarier for krisens utvikling for næringslivet 

Hvor lenge dette vil vare er umulig å si.  Mange holder pusten og tenker de skal komme seg over påske. 

Noen er optimister og tenker at om vi evner å holde R0<1 så vil det bli sluppet opp 

på de inngripende tiltakene, men noen måneder blir det. Andre tror mer på 

scenariet som kommer ut av brems-strategien, da blir det 6, kanskje 9-12 

måneder. Ledernes hovedscenarie er at det vil ta oss mot slutten av andre kvartal, 

kanskje inn i tredje. 

 

Det gjør at det kan bli veldig alvorlig.  

2020? Det kan vi i stor grad avskrive, og 2021 vil også bli krevende, 

også fordi vi har fått oljeprisfall oppå dette. Det hersker stor 

usikkerhet, både om scenarier for pandemien, for isolasjonstiltakenes 

virkningsgrad, og for hvordan pakkene til næringslivet vil virke. 

 

Noen bedrifter er uberørt fordi deres sektor fortsatt ikke er påvirket av 

førsteordens konsekvenser.  

 

Det finnes også bedrifter som har hatt fått økt etterspørsel den siste 

tiden. Dette gjelder for eksempel de som leverer varer på døren.    

 

Men mange strever, og ikke bare i reise-, uteliv og personlige tjenester. Prosjekter blir utsatt, 

leveranser nektes, mange trekker force majeur -kortet, forsyningskjeder svikter, folk permitteres og 

likviditeten til selskaper står overfor en stor prøve.  Oppdragsforskning blir krevende når man ikke kan 

få data å forske på.  

 

Bankene får nå i oppgave å skille mellom de virksomhetene som har livets rett og de som ikke har det 

når de nå skal få ut lånepakkene. 

 

Pakke 2 traff ikke 

helt men med 

pakke 3 blir 

mange hjulpet 

Dette vil ta 
lengre tid 
enn vi tror, 
minimum 6 
måneder 

 
Dette blir alvorlig, og da 

snakker vi bare om første 

ordens effekter. Andre 

orden, med konkurser, 

oppsigelser og tap på krav 

kan komme 
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Det man kan si er at COVID-19 har hatt stor påvirkning på næringslivet allerede. Arbeidsledigheten er 

på over 400 000 eller10,7% (per 3 april), siden flere hundre tusener har blitt permittert. Bankene 

støtter med likviditet og råd, men erkjenner at det vil komme problemengasjementer. 

 

Selv om mye akkurat nå handler om krise håndtering - drevet av frykt, usikkerhet og kaos - så 

kommer det snart en ny fase. Her vil det handle om å drive på best mulig 

måte i denne krisen. Hvordan opprettholde produksjon? Hvordan får 

man data og innsikter til alle de som sitter på hjemmekontor om 

forskere ikke kan bevege seg ute? Hvordan fungerer hjemmekontor med 

et, to eller tre barn hjemme – over lang tid? Hvordan selger man 

komplekse produkter og tjenester? Vi vil se mange kreative løsninger. 

Mest sannsynlig blir Q2 vanskelig for mange bedrifter og Q3 kan bli enda 

vanskeligere.  

Da er det er viktig at vi lærer av hverandre. Alle er involvert i denne krisen på godt og vondt og vi må 

derfor prate, lytte og dele med hverandre.   

 

En ulykke kommer sjelden alene heter det, situasjonen kan forverres på grunn av andre sårbarheter, 

som cyber crime eller naturkatastrofer. 

 

Noen bekymrer seg for at innovasjons- og startup-miljøene vil bli rammet hardt. Andre tror at dette 

vil gi store geopolitiske effekter raskt, vi ser allerede at EU og USA strever, mens Kina og sør-øst Asia 

er på banen. 

 

Der det gjøres strategiske valg og grep opplever man nå at disse kan og blir gjennomført raskere og 

råere enn hva som ville ha vært tilfellet for bare kort tid siden. Dagens situasjon fremskynder en rekke 

strategiske grep som ville ha kommet, men de må nå komme raskere. Samtidig skal man ha med seg 

at det verste av denne krisen kan ligge foran oss.  

Scenarier for krisen for utvalgte næringer 
Reiseliv opplever en perfekt storm. En illustrasjon; Svalbard opplever en dyretragedie, uten turister 

står de som driver hundespannene uten inntekter, de har ikke råd til fór og må avlive hundene sine. 

Kraftbransjen holder hjulene i gang, er lite direkte negativt berørt, men må som andre sikre at 

bemanning ikke smittes. 

Telekom er ikke direkte negativt berørt, men står i høyspenn for å holde oppe den viktige 

infrastrukturen de leverer. 

Forretningsmessig tjenesteyting treffes foreløpig mer av oljekrisen enn av COVID-19, men ser at de 

leverer – ja endog selger – gjennom digitale plattformer. 

Mindre foretak som leverer løsninger til bedriftskunder opplever at mye settes på hold, og styre og 

ledelse har måttet endre strategien og satser fokusert på færre områder. 

Olje og gass har tråkket på nødbremsen og stoppet det som stoppes kan. 

Prognosen for sjøveis transport av biler globalt er redusert fra 90 millioner til 75 millioner biler. 

Sjøforsikring påvirkes på flere områder, det viktigste kortsiktig er finansforvaltningen, som selv om den 

er mye i obligasjoner, påvirkes av markedsutviklingen. Dette gjelder alle, og aktører som har svakere 

soliditet kan komme i problemer ifht Solvency2. Lenger frem må man regne med at frakt-typer som 

Vi holder pusten, 

er med på 

skippertaket 

Viktig at vi lærer 

av hverandre 
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hadde det krevende før krisen og som vil streve mye nå, vil få problemer med å betale premiene. Så 

dukker det opp noen spesielle skader, desinfeksjon av cruiseskip er veldig kostbart. 

Cruiseindustrien er helt lammet. Det vil slå inn i norsk verftsindustri, som endelig hadde lagt om fra oil 

services til cruiseskip som sitt nye hovedsegment med fulle ordrebøker, der kundene nå kansellerer 

kontrakter, mange av disse har mye gjeld og vil kreve krisehjelp for å overleve. 

For aktører innen næringseiendom er det fortsatt håp om at man vil få inn leie, men hvis leietagerne 

ikke har evne til dette og der det er omsetningsbaserte kontrakter- som innen hotell og varehandel - 

har kontantstrømmen stoppet opp, og det kan bli nødvendig med en større restruktureringsprosess av 

næringseiendomsaktører som har mye gjeld. 

Ledere i bank er bekymret for ringvirkninger, og at krisen smitter til nye bransjer. 

Banknæringen får testet beredskaps apparatet og man får testet om løsningene er gode nok. 

Anleggsmaskinbransjen har hatt 11 år med oppgang, det gjør omstillingen større for medarbeiderne. 

Tank gjør det bra akkurat nå. 

Denne krisen skaper også ringvirkninger til service industrien fordi de store industribedriftene ikke 

slipper folk inn på anleggende sine pga. smittefaren. De små service bedriftene lider ekstra under 

dette. 

Montasjevirksomheter som arbeider over regiongrenser avskjæres fra markedene sine av 

karantenebestemmelsene. 

 

Restrukturering og oppkjøp 
En rekke av de større restruktureringsprosessene er nå på oppløpssiden i en fase 2, og situasjonen er 

blitt enda mer krevende for de aktørene som er involver, med olje og valutakrise oppå pandemien. 

 

Høyt gearede kontantstrømavhengige virksomheter innen reiseliv og tjenesteyting vil kunne bikke 

over. 

 

Det ropes på bedre verktøy for gjeldsforhandling og akkord, nå må vi bruke de verktøyene vi har, slik 

at virksomheter med god underliggende drift kommer seg gjennom krisen. 

Noen ser et marked der det er noen aktører som kommer til å stå igjennom krisen og noen som ikke 

vil gjøre det. Dette kommer til å skape oppkjøpsmuligheter for de som har sterk rygg. 

Samtidig skal man ikke la seg blende av at noe er billig, man må vurdere hva som gagner virksomheten 

og det må være godt forankret. Noen mener man skal være veldig forsiktig med store oppkjøpsraid 

som ikke er forankret i strategien bare fordi ting er billig nå. 
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Forblir det en etterspørsels- og tilbudskrise eller går den også over i en finansiell krise? 
Kan dette gå over i en eventuell finanskrise?  

Finnes det noe i de finansielle markedene som kan svikte i 

tiden fremover? De norske bankene virker å være temmelig 

robuste, og staten vil trekke kortet som sist om de skulle få 

problemer. Vi tror de vil klare å håndtere denne krisen bedre 

enn under finanskrisen 2008, og da klarte vi oss relativt bra i 

forhold til andre land. Mange buffere er bygget siden da. 

 

Men finnes det lommer i finansmarkedet som kan komme til å sprekke? Den amerikanske 

redningspakken er på 2000 MRDUSD, det globale markedet for kraftderivater skal for eksempel være 

på 16000MRDUSD. Ingen aner hvor gearet det er, hvem som finansierer eller ringvirkningene om 

slike markeder kollapser. 

 

Det er nyttig å ha scenarier for krisen – nå må de være dynamiske 

FHIs scenarier og strategier og myndighetenes politikk taler for at epidemien kan vare lenge, og dette 

vil i tilfelle få store førsteordens og sekundære effekter for bedrifter og folks privatøkonomi. Scenarier 

er nyttige da det gir et bilde over ulike veier som fremtiden kan bringe.  

 

Samtidig er det viktig å presisere begrensningene med scenarier nå, vi står ovenfor en helt ny situasjon; 

ingen vet hvordan dette vil ende.  

 

For at scenariene skal være til nyttige må de kontinuerlig oppdateres. Det er mye vi ikke vet, og det er 

kanskje mer vi ikke vet at vi ikke vet. Situasjonen forandres daglig.  

Noen følger skipstrafikken inn og ut av havner i Kina, som er i ferd med å ta seg opp. Hva skjer når land 

slipper opp lockdown, vil da viruset spre seg igjen, slik vi har sett i Hong Kong? Og vil risiko for annen 

type sårbarhet bli realisert? 

 

Det er for snevert å se denne krisen i et norsk perspektiv, vi må se den i et globalt perspektiv fordi vi 

er en åpen økonomi. 

  

Finanskrise? Det norske 

systemet er solid, men 

det finnes lommer i 

finansmarkedet som kan 

kollapse ala CDO-ene 
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3. Fremtids- og markedssyn 
 

Vi kaller det ulike ting, langsiktig fremtids- og markedssyn, eksternanalyse, omverdensanalyse - 

uansett er det en viktig del av et foretak sitt felleseie om hva som skjer rundt foretaket og i fremtid. 

 

Det gir impulser til hvilke strategiske posisjoner selskapet har og kan og skal ta, hvordan det skal 

tilpasse seg omverden.  

 

I de fleste foretaks årshjul er vi i strategisesongen nå. De fleste står imidlertid midt i kriseledelsen, og 

strategisesongen har nok ikke helt begynt.  

 

Vi står nå i en situasjon med nedsmelting av økonomien drevet av en tiltaksbyrde 

som er nødvendig for å minimere helsebyrden. 

 

For noen betyr det at pågående strategiprosesser er satt på pause, for eksempel til 

over sommeren, for andre er det åpenbart at arbeidet er viktigere enn noen gang 

og ikke kan stå på vent lenge. 

 

Noen påpeker at retningen fra før krisen står fast, men at man nettopp i denne situasjonen må 

arbeide med strategi utenfra inn med kunder og partnere, for raskt å korrigere. 

 

Lederne er enige om at det i denne fasen blir viktig å arbeide grundig med scenarier, 

men i forhold til normale prosesser er det viktig å avvente med å trekke konklusjoner 

og ta beslutninger. Hold scenariene åpne. 

 

For at scenariene skal være til nyttige må de kontinuerlig oppdateres. Det er mye vi 

ikke vet, og det er kanskje mer vi ikke vet at vi ikke vet. Situasjonen forandres daglig. Definer noen 

temaer og vendepunkter for disse i scenariene som dere følger og som støtter dere i eventuelt å 

trigge handling. 

 

Hvor alvorlig blir det denne gang, skal samfunnet og næringslivet settes langt tilbake? Det kan være 

en god idé å følge kapitalmarkedene. Olje-pris og kronekurs diskonterer at denne krisen dytter 

oljeaktivitetene og de fossile ressursene raskere mot en bråere stopp. Vi vil ventelig se en raskere 

overgang til fornybar; nær fornybar energi har nasjonalstatene mer kontroll over. 

 

Aksje- og rentemarkedet diskonterer foreløpig en ganske moderat resesjon på andre områder. 

 

Men den 3dje verden, med høy urbanisering, tette boforhold, stappfulle transportmidler og relativt 

svakere helsevesen kan bli satt veldig langt tilbake. 

 

Det er nyttig å 

ha scenarier – 

nå må de være 

dynamiske 

Pause eller start 

for 

strategiarbeidet

? 
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Flere av lederne påpeker at de fremover vil være mer opptatt av å forstå selskapets sårbarhet, for 

forsyningssikkerhet med sikring av verdikjeder og etablering av alternative 

leverandører, sågar slik at man tar tilbake produksjonen lokalt eller nærmere i 

regionen. 

 

Fremover vil det derfor bli økt fokus på å være mer uavhengig. Bedrifter vil 

vurdere kritisk i hvilken grad de fortsatt skal ha lange globale verdikjeder, og om 

disse skal erstattes med kortere verdikjeder der de har mer kontroll og løser 

oppgavene lokalt/internt, eller om de skal kjøpe fra flere leverandører i flere geografier. Det vil som 

følge av dette bli økt fokus på effektivisering. Bedrifter og samfunn vil satse på digitalisering, 

automatisering og produktivitetsforbedringer slik at de kan bli mer uavhengige.  Oppgaver som ble 

satt bort til andre land på grunn av lønnsarbitrasje vil nå bli robotisert. 

 

Det vil kunne ta lang tid før alle hendene som var her og jobbet for oss kommer 

tilbake. Den gleden vi har hatt av rimelig arbeidskraft, men som også svekket 

produktiviteten vår, kommer kanskje ikke tilbake, og blir erstattet av mer 

kapitalintensive digitaliseringer. Vil Schengen i praksis være en saga blott? 

 

Det samme gjelder leveranser av IT tjenester og call centre, der vil man være opptatt av 

sårbarhetssituasjonen og teknisk infrastruktur i landet det opereres i, og hvilken kompetanse og 

kapasitet man må ha i eget hus. 

 

Krisen driver mange virksomheter til å gjøre krevende prioriteringer, for enkelte næringer, som 

næringsmidler betyr det at forskning og innovasjon settes på pause, antagelig med varige 

konsekvenser for disse næringene. 

 

Det er enighet om at vi gjør store sprang i å ta i bruk ny teknologi. Disse 

arbeidsformene kommer til å bli med oss videre.   Fjernkonsultasjon i 

helsevesenet, kommunestyremøter og klasserom i Teams. Det kan gi effekter for 

markedet for næringsbygg, både kontor og varehandel.  

 

En av de positive tingene med denne krisen er at vi tar i bruk nye arbeidsformer.  

 

Dette presser seg nå frem og gjør at vi får opp effektiviteten, i salg var det utenkelig å treffe kunden 

digitalt, nå begynner vi å treffe dem på Teams. Noen ser at måten man selger på, også kompliserte 

produkter og tjenester som ikke kjøpes med må selges, nå selges på nett. Eksempler er kompliserte 

kapitalvarer og forretningsmessig tjenesteyting. 

 

Samhandlingen som digitale verktøy muliggjør og som folk nå lærer vil fortsette. De digitale møtene 

er kortere og mer effektive, det vil øke produktiviteten varig. Norge kommer til å bli et annet 

samfunn når vi kommer ut av dette. Kanskje spesielt på digitalisering og digitale arbeidsformer. 

Digitaliseringen vil få gå fortere og med større styrke, det er kostnadsbesparende og 

effektivitetsfremmende.  

 

Men vil vi også se at den sterke urbaniseringstrenden snur, med mulighet til å arbeide på distanse? 

Byene er episentre for smitten verden over, kan mange oppgaver flyttes ut av byene, eller til andre 

nye lokasjoner? 

Mer 

sjølberging? 

Mer roboter? 

 

Mindre arbeids-

innvandring? 

 

Digitalisering et 

langt steg 

fremover 
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Nå presses vi til å fokusere på det vesentlige og ikke bry oss om det interessante, vi følger 

virksomheten med dashboard på KPI-er, en slik fokus på det vesentlige tror noen vil vedvare. Vi 

reorganiserer arbeidet og ser vi kan jobbe mer effektivt. 

Fjernkonsultasjon var ganske utenkelig for de fleste kliniske disipliner for noen uker siden, nå er det 

plutselig slik virksomheten drives, dette vil vedvare fordi det er klokt både for pasient og behandler. 

 

Mange vil drive mer med strategiutvikling utenfra og inn, vi vet jo at mange strategiske 

gjennombrudd ikke skjer i møterommet men sammen med kunder, nå vil det skje digitalt. 

 

 

Spørsmålet «Når kommer vi tilbake til kontoret?» blir for noen erstattet av «Hvorfor skal vi tilbake til 

kontoret?» fordi det tross alt har fungert godt med alle nett-møtene, men de fleste lederne tror at de 

fleste skal tilbake. 

 

Varehandelen kan oppleve varige endringer, nå som alle handler mer på nett. Kriser flytter adferd 

langt hos mange. 

 

Det er også slik at mange av aktivaene er der selv om enkeltselskaper går over ende, flyene og 

pilotene er der; det som er spørsmålet er om vi vil reise igjen. 

 

Lederne er delt i synet på om tjenesteøkonomien kommer tilbake, for eksempel 

utbredelsen av internasjonalt reiseliv, noen mener vi kommer til å fritidsreise mye 

mindre internasjonalt, andre at det vil komme tilbake og at vi vil følge behovet for 

opplevelser.  

 

Noen mener utelivet vil få en varig etterspørselsreduksjon, andre at vi som sosiale 

vesener vil møtes og mingles i utelivet. Flere er enige om at Norge som ferieland blir førstevalget for 

nordmenn lenge. 

 

Blir bilkjøpet som er utsatt forskjøvet til etter krisen, eller ser flere at bilen som sto stille ganske mye 

før krisen nå står nesten helt stille, vil flere gå raskere over til bil som en tjeneste, som Nabobil eller 

Hyre? 

 

Denne situasjonen gjør at noen tenker nytt rundt hvordan de setter kundene i stand til å løse sine 

oppgaver, eksempelvis forventer importører av kapitalvarer til bedrifter at de vil gå fra å selge de til å 

tilby å levere de som en tjeneste. Det er godt for miljø og økonomi at maskiner brukes optimalt og gir 

en riktig kapitalbinding for kundene, dagens krisesituasjon kan bidra til å utløse slike latente 

muligheter. 

 

En næringspark for fabrikasjon ser at mange nå lærer at produksjonen kan fjernstyres fordi den må 

det nå. Det betyr at alle de som ikke står i produksjonen – og det er de fleste på fabrikkene – kan 

være lokalisert hvor som helst. Virksomheter som er eid av utenlandske eiere kan da ta denne type 

funksjoner hjem, og selv om ikke fabrikken flyttes, kan det gjøre den norske delen av 

verdiskapningen mindre. 

 

Mange foretak har dekomponert virksomheten, og gjør nå bare de viktigste kjerneprosessene, mens 

de har satt ut for eksempel vedlikehold og service til eksterne leverandører. COVID-19 illustrere hvor 

Vil redselen sitte 

i eller vil våre 

sosiale behov 

overvinne den? 
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sårbare industribedriftene er og hvor avhengige de er av få operatører med nøkkelkompetanse, da vil 

mange tenke gjennom om de skal ta tilbake noen av disse tjenestene for å beskytte de viktige 

operatørene. 

 

Det påpekes at det i løpet av denne krisen kan dukke opp en rekke 

markedsmuligheter det gjelder å posisjonere seg for. Det oppleves at spesielt 

amerikanske og kinesiske aktører posisjonerer seg for oppkjøp rundt om i verden.  

Dette er kanskje blant de første strategiske grepene foretak og eiere vil gjøre nå, på 

en del områder kan det ikke vente.  

Noen endringer vi ser nå vil gå tilbake til normalen. Utslag som 200% økning i 

blomstersalget og køer for å kjøpe våpen i USA kommer til å gå over. Denne typen 

adferd er unormal og vil forsvinne straks samfunnet begynner å fungere normalt. 

 

Det pekes på at det er vanskelig å se positiv utvikling i økonomien for 2020 og 2021, som følge av 

resesjonsfaren. Derfor vil en hovedprioritet for strategiarbeidet være å planlegge for dette nå, det kan 

fort bli for sent når man står midt oppe en slik situasjon. Fokuset må både være på driften og de 

muligheten som kan komme i markedet. 

Det er mye geopolitisk usikkerhet knyttet til hvordan de internasjonale 

organisasjonene rundt vårt økonomiske system skal komme seg etter denne 

krisen. Vi ser at EU ikke har greid å spille noen rolle i denne situasjonen og at de 

er for trege til å komme på banen. Russland sender fly til Italia. Nasjonalstaten 

står for krisehåndteringen.  

Dette skjer samtidig som vi ser at USA har en rekke utfordringer og at Kina seiler opp som den ledende 

verdensmakten. Kina sender kritisk utstyr til Europa. 

Vi ser også at tiltakene som virker er nasjonale, vil vi se mer av nasjonal organisering? Vi vil antagelig 

se at globaliseringen går noen steg tilbake. 

 

Vi vil se store endringer i sourcing, og dermed i global transport og logistikk, det vil gi et kvantesprang 

i det grønne skiftet. Den handlekraft man ser nå er den det har vært behov for i klimasammenheng, 

kanskje ser vi at vi kan få til mye mer, raskere også på det området. 

 

Følg med, løft blikket så fort det er mulig, skap relevante scenarier, hold dem levende og se etter 

viktige vendepunkt, planlegg for et par år med krevende forhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ligger 

muligheter i 

denne krisen, i 

første omgang 

oppkjøp 

Fremover vil det 

bli økt fokus på 
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4. Hvordan tilpasse virksomheten til den nye 

virkeligheten etter krisen – om vi ikke kan møtes 
Strategi definerer hvordan organisasjoner skal møte fremtiden og respondere på endringer i det ytre. 

Et fremtids- og markedssyn er et viktig felleseie og del av den innsiktsplattformen selskapet bygger 

sine resonnementer på.  

 

COVID-19 skaper stor usikkerhet og gjør lederne mindre trygge på 

fremtid og marked. Det er en stor sannsynlighet for at hverdagen -som vi 

kjente den før mars ikke vil komme tilbake etter COVID-19. 

De fleste står fortsatt midt i kriseledelsen; en del av lederne har løftet 

blikket og anbefaler andre å ikke vente for lenge med å gjøre det. 

Utfordringen i en situasjon som COVID-19 blir da å klare å ha to krevende 

diskusjoner i hodet samtidig. De store foretakene løser det ved å dele 

ledelsen i to nå, de som driver med kriseledelsen og drift, og de som 

arbeider med fremtid og strategi.  

 

Mange påpeker at finansiell strategi er viktig ikke bare for krisen men for perioden etter krisen, 2020 

blir krevende, 2021 antagelig svakt for mange. 

 

Strategiprosessen må involvere tidlig også nå 
Lederne står midt i å drive kriseledelse med fokus på medarbeidernes sikkerhet, likviditet, 

kostnadskontroll, god internkommunikasjon og håndtering av driftsforstyrrelser for selskapet.  

 

Samtidig er det viktig å allerede nå tørre og evne å se fremover og iverksette arbeidet med å forme 

ny strategi. 

 

Beste praksis er å involvere bredt og tidlig på de temaene som tillater det. 

Det gjelder også nå. Det å klare å involvere mellomledere og organisasjonen er avgjørende i alle 

strategiprosesser, men blir nå ekstra avgjørende for å lykkes nå. Det å vise den tilliten er en viktig del 

av den åpenheten situasjonen krever. Fremtiden er uviss, men Norge er bygget på tillitt og denne 

tillitten må vi videreformidle til hele organisasjonen ved å involvere, også i pågående scenarier om 

fremtidige normalsituasjoner. Vi må være ærlige og be om støtte, først da kan vi få god innsikt i når vi 

bør agere slik at vi står bedre rustet i å finne gode løsninger. Ledergruppene må begynne å prioritere 

og arbeidet med dette allerede nå. 

 

Hjemmekontor og isolasjon gjør det utfordrende å involvere og kommunisere med organisasjonen    -     

aktiviteter som er avgjørende for å sikre engasjement, eierskap, gode løsninger for å sikre realisme i 

antall prioriteringer og tilrettelegge for realisering av organisasjonens strategi.  

 

Ikke vent for lenge 

med å løfte blikket 

Lag et team for 

fremtid og strategi 
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Det kan bli krevende å få operasjonaliseringen og implementeringen til å 

gå som ønsket, mange er nå veldig fokusert på krisen og på drift. Samtidig 

blir det ikke en god prosess om organisasjonen ikke involveres grundig. 

Noen finner det krevende å kjøre større samlinger nå.  

 

Da blir det viktig å bryte ned oppgavestrukturen, og be organisasjonen 

jobbe med strategi i mindre grupper, noen velger å ha med en deltager 

som er litt utenforstående for den aktuelle oppgaven i disse gruppene, for 

å få kontrast og eksternt perspektiv inn i løsningene 

 

Det samme gjelder prosesser med styret. Skal vi vente til vi kan møtes fysisk? Kan vi vente? Flere 

tenker de vil fortsette med strategiarbeidet etter planen. Mange vil ha behov for en strategirunde 

mai-juni, da vil mye være mye tydeligere.  

 

Det kan bli krevende å få til de gode prosessene som bruker deltagernes 

kompetanse 
I en krisesituasjon med stort utfallsrom og usikkerhet, er gjennomføring av gode prosesser og evnen 

til å forstå de genuine synspunktene til hver beslutningstaker avgjørende for å sikre riktig og stø kurs 

fremover. Isolasjonen under COVID-19 gjør at kritiske prosesser nå må gjennomføres virtuelt. Det har 

gitt et veldig løft i kompetanse om denne arbeidsmåten, men det fratar oss muligheten til å lese 

kroppsspråk og engasjere og utfordre hver beslutningstaker. Dette øker risikoen for at synspunkter 

ikke slipper til, for feiltolkning av meninger eller at vi ikke kommer til kjernen i viktige diskusjoner.   

 

Det er også en fare for at det blir en-veis og for lite gode diskusjoner.  

Med det medietrykket som vi ser når kommer det nyhetsvarslinger på pc, 

pad og mobil hele tiden, og ved lange sesjoner er det lett å bli avsporet. 

 

Dagens situasjon utfordrer oss til å ta i bruk virtuelle arbeidsverktøy som 

sikrer interaktivitet og engasjement. Eksempler er applikasjonen Mural, 

som er et digitalt brunpapir med mulighet for interaktivitet. Mentimenter 

er et avstemmingsverktøy som gir muligheter for å få en følelse for sentimentet i gruppen. 

 

Det er en liten læringsterskel for å få folk til å ta det i bruk. For å bli komfortable og lære hvordan vi 

skal tolke hverandre når vi møtes virtuelt, er det viktig å fortsette å gjennomføre kritiske 

møtearenaer og prosesser som bl.a. styremøter, ledermøter og strategimøter via virtuelle 

møteplasser. Vi må presse oss til å få det til.  

 

Slike prosesser må også forberedes godt, det gjelder egentlig også i fysiske møter, men er enda 

viktigere nå.  

 

Når vi klarer å redusere terskelen for å kommunisere via virtuelle flater vil vi fortsette å bruke dette 

også etter COVID-19.  

  

 

Virtuelle verktøy som 

skaper interaktivitet og 

engasjement blir viktig 

Involvering minst like 

viktig nå, bryt ned 

arbeidet slik at det kan 

gjøres i mindre gruppe 
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De store usikkerhetene nå gjør at det må arbeides med scenarier 
For de fleste bedrifter er det normalt sett ganske klart hva bedriften burde ha gjort; det som er 

krevende er å få det gjort.  

 

I dagens situasjon er det slett ikke klart hva som bør gjøres i det 

lengre bildet og mange ledere er usikre på hvordan verden vil 

være på den andre siden av COVID-19. Hvor lang tid vil det ta 

før vi er i en ny normalsituasjon? Hva blir den nye 

normalsituasjonen, hva vil være endret, hva vil være som før? 

Hvilke trender vil bli brutt? 

 

Det kan bli en lang periode med handlingslammelse strategisk, fordi det er 

så mye som er usikkert. For å hjelpe tanken om mulige fremtidige løsninger, 

bør strategiarbeidet nå handle om å begynne å utarbeide scenarier både for 

krisens utvikling og for virkeligheten etter krisen. De må presse oss ut av 

komfortsonen; slik at vi ser i øynene hvilke markeder, kunder, produkter og 

tjenester som kanskje ikke vil være der etter krisen. Men vi må også være 

mulighetsorientert, det er viktig å ikke bare legge vekt på det pessimistiske 

men se etter åpninger av nye muligheter som vi ikke tidligere har tenkt på.  

 

 

Å diskutere scenarier er alltid klokt, engasjerende, energigivende og verdt å prioritere også i en 

krisesituasjon. Arbeide med scenarier vil bli krevende fordi usikkerheten gjør at utfallsrommet kan bli 

veldig stort, da kan det bli vanskelig å lande på veivalg. Men man skal ikke konkludere nå med en 

gang, slik vi vanligvis gjør. Scenariene må holdes levende, være dynamiske; det vil si at de må 

oppdateres jevnlig.  Vi må identifisere temaer eller forholdstall vi skal følge og se etter vippepunkter 

vi må reagere på. Slik vil godt arbeid med scenarier vil støtte lederne i å se når de må ta avgjørelser 

rundt strategi.  

 

 

Dynamisk utvikling av strategi med kunder og partnere 
Fokus på kundene er viktig nå. Alle vet at geniale løsninger ikke bare dukker 

opp på styrerommet eller kontoret. Selv om retningen og 

forretningsmodellen ligger fast er det viktig å holde nær dialog med kundene, 

og lytte etter deres behov, og innovere for å løse de mulighetene og 

utfordringene de har akkurat nå. 

 

Hva er administrasjonens og styrets rolle innenfor strategi under COVID-19? 
Toppledelsen må utøve kriseledelse. Styrets oppgave er i første omgang å være støttende og gi 

trygghet til lederne. I en krisesituasjon hvor store beslutninger må tas raskt, er det viktig at styret 

holder 2-stegs avstand og gir ledelsen større fullmakter. Det er viktig å huske at det er lettere å gi slike 

fullmakter hvis styret er informert til enhver tid. Hyppige styremøter for å få input og inspirasjon fra 

styret er avgjørende. Styret har ofte et større nedslagsfelt, en bredere erfaring og innsikt i ulike miljøer. 

Deres oppgave er å bidra med kritisk tenkning rundt bedriftens ulike scenarier og potensielle ‘tipping 

points’.    

Scenarier er 

engasjerende og 

energigivende, både for 

krisen og tiden etter, 

men hold dem levende, 

det er mye usikkerhet nå 

 

Nå hersker usikkerheten, 

hvor lang tid vil vi stå i 

krisen, hva er situasjonen 

etter krisen? 

 

Driv strategiarbeidet 

utenfra inn med kunder 
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5. Bakteppet for krisen – COVID-19 
7. januar meldte kinesiske myndigheter at de hadde oppdaget et nytt coronavirus. 

11. mars erklærte WHO COVID-19 en pandemi. 

I denne meldingen sa de:  Coronaviruset vil uunngåelig spre seg til alle deler av verden. 

Myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner har fremdeles en betydelig evne til å endre 

sykdomsbanen. 12. mars iverksatte Norge de strengeste tiltakene på flere generasjoner. 

Det er fortsatt mye ukjent rundt denne nye sykdommen. Mange ser ut til å få et relativt mildt 

sykdomsforløp, mens et betydelig antall får lungebetennelse og et mindretall får akutt 

lungesviktsyndrom og dør av sykdommen. 

COVID-19 registrert smitte 3 april (*antall smittede verden/ Norge og de 5 landene/fylkene med 

fleste smittede). 

 

  

Noe som gjør dette viruset så spesielt er det relativt høye reproduksjonstallet.  Reproduksjonstallet 

(RE) bestemmes (noe forenklet) av fire faktorer:  

RE = βe x Ce x De x X  der Βe – Smittsomheten (hvor mange man må være i kontakt med før 1 blir 

smittet), Ce – Kontakthyppigheten (hvor mange man er i kontakt med per dag), De – Varigheten (hvor 

mange dager man er smittsom), X – Andel mottakelig (hvor mange % av befolkingen kan bli smittet).  

Tiltakene fokuserer på Ce – kontakthyppigheten, som er det eneste vi kan 

påvirke. Vi isolerer menneskene fordi vi ennå ikke kan isolere viruset. 

Reproduksjonstall over 2 gir en eksponentiell vekst. Det er det vi har sett tilløp 

til i en del land, og som må unngås for ikke å skape en helsemessig katastrofe. 

Se artikkel fra Kellogg om hvorfor isolasjon har mindre kostnader enn frislipp 

her 

https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/economic-cost-coronavirus-recession-covid-deaths 

*Dashboard laget i Tableau basert på tall fra WHO, John Hopkins live Dashboard og FHI 

https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/economic-cost-coronavirus-recession-covid-deaths
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6. Motstandsdyktig mot COVID-19 – våre tjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss via https://www.beneagere.no/covid-19/  eller direkte 

pal.waehle@beneagere.com 91184009 

Delta på lederforum via Skype slik lederne gjorde i uke 13 og 

14. Nye temaer; globalisering, digitalisering, endret 

konsumentadferd…. 

Virtuelle møteplasser 

for ledere 

Vi spanderer senior samtalepartner til unge ledere i 

næringslivet som nå står i krevende prosesser 
Vi investerer i dine 

unge ledere 

Er du CFO og må gjøre mer analytisk arbeid enn du rekker 

over?  Vi tilbyr kapasitet til kostpris nå. Er du HR-direktør, og 

trenger en samtalepartner?  

Vi støtter CFO og HR 

Introduksjonsvideoer til Skype og Teams, verktøy for 

planlegging av møter og strategiarbeid, fasilitering av møter 

med Mural og andre digitale verktøy for å sikre gode møter 

med hjemmekontor 

Relevante verktøy for å 

lykkes i en isolert og 

digital hverdag 

A – B - ? Dynamiske scenarier 
Vi støtter dere i å skape scenarier for krisen og for 

virkeligheten etter krisen, vi oppdaterer dem og overvåker 

viktige vendepunkter sammen 

Leverer dere varer eller tjenester som ikke kjøpes, men som 

må selges. Det gjør til dels vi også. Hvordan selger man 

komplekse tjenester og produkter digitalt? Lederforum.  

Salg B2B,  

hva nå? 

Virtuell strategiprosess 
Vi støtter med gode verktøy og metodikk, gode prosesser og 

lang erfaring med å fasilitere digitalt i skype og Teams med 

Mural, Mentimeter mm 

https://www.beneagere.no/covid-19/
mailto:pal.waehle@beneagere.com

