7 tips till ledare om
kriskommunikation
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Praktisera god stresshantering
Både barn och vuxna kommer söka stöd hos ledare som är lugna
och målmedvetna i sina beslut och handlingar. Ledare som reagerar
väldigt känslomässigt på stressfyllda händelser kan bidra till att öka
andras stress och ångest. Därför är det viktigt att ledare, även i ett
pressat läge, behåller sitt lugn, hanterar sin egen stress och
regelbundet ta pauser för att sedan åter styra fokus mot det som är
mest viktigt just nu.
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Dela information med empati och optimism
I sin kommunikation bör ledare bekräfta den osäkerhet och stress
som människor upplever. Det här är särskilt viktigt då ledare
kommunicerar beslut som skulle kunna öka på människors stress,
exempelvis beslut om tillfällig stängning eller reducerad arbetstid.
Människor i den här typen av situation behöver ledare som ger dem
hopp och en känsla av kontroll. Ledare bör kommunicera att det
finns en plan för en bättre framtid och beskriva hur människor kan
bidra till den. Att ge tydliga, konkreta steg som människor kan ta
kommer hjälpa dem att hantera stress, oro och främja hoppfullhet.
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Visa trovärdighet och ödmjukhet
Trovärdighet är en kombination av att du visar både expertis och
pålitlighet. Ledares trovärdighet ökar när de visar att de förstår
riskerna och konsekvenserna av en situation. Samtidigt som ledare
inte bör förvänta sig eller tro att de själva har alla svaren. Bra ledare
erkänner när de inte vet svaret på en fråga och hänvisar då till
andra experter, såsom forskare och beslutsfattare.
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Var ärlig och transparent
För att främja tillit och relation bör ledare leverera dåliga nyheter på
ett rakt och tydligt sätt och undvika att ge sken av att allting är okej.
Effektiva ledare försöker inte dölja dåliga nyheter, som sällan förblir
dolda särskilt länge. Ledare som inte delar med sig av alla fakta
tappar snabbt i trovärdighet, och den typen av ledarskap kan leda
till ökad stress och negativa reaktioner.
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Kommunicera regelbundet
Bra ledare etablerar tydliga kommunikationsrutiner som människor
kan förlita sig på. När kommunikation upphör tenderar många
människor att anta det värsta.
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Skapa forum för feedback
Människor kommer att ha frågor och vilja komma med förslag.
Ledare bygger tillit när de som de ansvarar för känner sig delaktiga
och hörda. Självklart kan ingen ledare samla och svara på allas
feedback och önskemål. Men bör sträva efter att tillhandahålla
rimliga, lämpliga kommunikationskanaler för frågor, feedback och
förslag.
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Var en förebild
När människor känner sig osäkra hur de bör agera vänder de sig till
ledare som förebilder. Ledare behöver agera konsekvent med vad
de själva ber andra att göra. Ledare behöver vara först med att
själva följa nya policybeslut, som att till exempel begränsa resor och
utöva social distansering. Vi följer och respekterar ledare som
agerar som goda förebilder.
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