
TI RÅD TIL EN GOD KRISELEDELSE

Kriser kan også ramme DIN organisation. Vi lever i et risikosamfund, hvor bl.a. tekno-
logi, sociale medier og klima øger risici og trusler for alle organisationer. Det er ledelsens 
etiske og forretningsmæssige ansvar at acceptere denne præmis.

Krisen er relationel og rammer både organisations interne og eksterne relationer. 
Kom først til dine stakeholdere, opsøg også dine kritikere og plej dine relationer særlig godt 
under kriser. Nuancer skal kommunikeres og interessenterne skal føle sig set, hørt og fortået.

Lav en struktureret risikostyring. En god beredskabsplan kender de forskellige krisetyper. 
Det er vigtigt både at afdække, hvilke typer kriser der er størst sandsynlighed for, og hvilke 
der kan have mest fatale konsekvenser for organisationen.

Forebyg kriser – og forbered jer i fredstid. Den gode ledelse forebygger så vidt muligt 
de mest sandsynlige eller fatale kriser og laver samtidig beredskabsplaner for, hvis forskellige 
typer kriser rammer alligevel. 

Etablér det rette kriseberedskab. Når krisen er en realitet, skal organisationens sikker-
hedsorganisation og krisestab vurderes og tilpasses efter den konkrete krises karakter. Husk 
at trække kommunikation, HR og eventuelt medarbejderrepræsentanter ind, og aftal, hvem 
der kommunikerer til hvem. 

Styr efter det strategiske mål - og kom ud af krisen uden at skabe nye kriser undervejs. 
Målet skal være helt tæt knyttet til organisationens formål og kerneværdier. Det skal vise, at I 
tager jeres del af ansvaret og tager hånd om dem, der er berørt af krisen. 

Vær selv med til at skabe fortællingen. De fleste kriser har potentiale til at blive drama-
tiske fortællinger. Narrativer kan ikke styres, men som organisation gælder det om at kom-
munikere hurtigt og selv at blive nøglekilde for pressen og andre nøgleaktører. 

Træd sammen som ledelse om forretning og psykisk arbejdsmiljø. Sammen og hver for sig skal 
I styre efter et dobbelt hensyn til forretningen og til mennesker. Den sociale og faglige støtte mellem 
mennesker beskytter mod belastning – og et fælles arbejde med paradokser, handlemuligheder, behov 
og læring vil opbygge organisatorisk tilpasningsdygtighed under kriser. 

Husk de fire R’er. Rammesætning, der klargør formelle og uformelle rammer og spille-
rum, retningslinjer, arbejdsdeling og normer. Refleksionsfacilitering, der giver medarbejder-
ne mulighed for at bidrage og tænke med under forandring. Relationsunderstøttelse, der 
øger medarbejdernes evne til personligt og fagligt at kunne bidrage i fællesskab. Retnings-
sætning, der viser vej og udpeger det særligt vigtige nu og den ønskede fremtid.

Skab motivation og læring. Tiden efter kriser er et feltstudie i organisatorisk læring, hvor 
det er vigtigt at holde fokus på både muligheder og forebyggelse af nye kriser. Hvis man formår 
at dele både følelser/reaktioner og mere faglig/strategisk læring, kan det bidrage til at bearbejde 
det, der er sket, og skabe håb for fremtiden. 


