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Året som 
forandret alt

KPMG – Topplederundersøkelsen

Samtaler med norske toppledere



Forord
Da vår forrige Topplederundersøkelse ble utgitt i desember 2019, var faren for pandemi 
overhodet ikke nevnt av noen toppleder. Vi i KPMG hadde heller ikke denne trusselen på vår 
radar. Ikke lenge etter var det alt vi snakket om.

Årets rapport er nærmest å regne som en «Korona-spesial». Verden etter Covid-19 er en ganske 
annen enn den vi beskrev sist.

Utfordringene dere ledere har hatt gjennom det seneste året har vært betydelige. Vi er imponert 
over hvor godt dere har stått i krisen og håndtert de mange tusen små og store hodepinene 
som er kommet deres vei. Det hadde selvfølgelig ikke gått uten de ansatte, som har levert langt 
over det man med rimelighet kan forvente av dem.

Måten vi alle har håndtert koronakrisen gjør oss trygge på at norske virksomheter vil klare seg 
godt fremover - come what may!

Gjennom samtaler med 29 norske toppledere fra både privat og offentlig sektor, har vi fått 
unik innsikt i hva som står på deres agenda og hvilke farer og muligheter de ser. Vi håper 
denne rapporten, som oppsummerer intervjuene, gir deg innsikt og påfyll i en travel hverdag. 
Vi takker alle som velvillig tok seg tid til å snakke med oss og dermed bidro til å gjøre årets 
topplederundersøkelse mulig. Vi vil understreke at alle konklusjoner som trekkes i denne 
rapporten, helt og holdent står for KPMGs regning. 

God lesning!

Lars Inge Pettersen, administrerende direktør i KPMG

Oslo, mars 2021

Navn Selskap 

Kjerstin Braathen DNB 

Olaug Svarva DNB, Styreleder

Pål Kildemo Hydro 

Kristin Skogen Lund Schibsted 

Nils-Kristian Liveng-Ness Microsoft 

Hege Skryseth Kongsberg 
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Pandemien ble innledet i romjulen 2019 med ny-
heten om flere tilfeller av en ukjent lungebeten-
nelse i Wuhan. Noen dager senere kom rapporter 
om at lungebetennelsen var et nytt virus, de første 
dødsfallene ble meldt fra Kina og viruset hadde 
spredd seg til USA, Japan, Sør-Korea og Thailand. 
I Wuhan innførte myndighetene portforbud. WHO 
varslet en global folkehelsekrise 30. januar, og 
snart kom meldingene om de første dødsfallene 
i Europa. Norges første smittetilfelle ble meldt 
26. februar, da en Tromsø-kvinne vendte hjem 
fra Kina. Samtidig dro nordmenn på skiferie til 
Østerrike og Italia, og 500 kom tilbake med viruset 
i kroppen. 12. mars fikk Norge sitt første korona-
dødsfall. Norge stengte ned.
Selv om vi hadde sett bølgen komme, tok ned-

stengningen mange av oss på senga. Småbarns-
familier løp i butikken for å hamstre bleier, prisen 
på munnbind ble firedoblet i flere apotekkjeder 
og på Kolonial.no økte salget av hårfargingskurer 
med 550 prosent.

Panikkfasen
Også mange næringslivsledere ble overrasket 
over hvor dramatiske konsekvenser Covid-19 
hadde på driften og organisasjonen. «Vi bruk-
te noe tid på forståelsesfasen. Deretter gikk vi 
over til panikkfasen,» sier en av topplederne vi 
har snakket med.

Ingen kunne forstå hvor dyptgripende effekt pan-
demien ville ha på samfunns- og næringslivet. 
Likevel hadde store organisasjoner, med gode 
krise- og beredskapsplaner på plass, en fordel. «Vi 
hadde selvfølgelig ikke forutsett Covid-19, men 
planene våre var gode å ha og fungerte da krisen 
inntraff,» sier en leder. En annen leder beskriver 
de første ukene slik:

Vi kjente litt på situasjonen allerede rundt års-
skiftet da de første nyhetene kom fra Kina. Vi 
har uheldigvis erfaring med mye kriser tidligere, 
så det tok ikke lang tid før vi satte krisestab. Jeg 
ledet Corporate Emergency-teamet hvor vi raskt 
fikk allokert spesifikke ressurser fra de ulike sta-
bene. Vi fordelte oss etter arbeidsstrømmer og 
begynte å lage scenarier. Disse ble tatt videre til 
forretningsområdene, som så la planer etter de 
ulike mulige utfallene. I en periode kjørte vi nesten 
daglige møter som etter hvert ble til ukentlige. 
Vi oppdaterte status kontinuerlig til vi følte vi var 
gjennom den verste dippen. Gradvis ble mer an-
svar flyttet tilbake til forretningsområdene.

BØLGEN

Kampen om dorullene: Dagen før Norge 
stengte ned kunne man oppleve et sjeldent 
syn i norske butikkhyller. På noen timer ble 
butikker landet over tømt for varer som 
doruller, bleier, gjær og flaskevann.FO
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Folketom t-bane: Myndigheter verden over 
gjorde tiltak for å holde folk unna tettpakket 
kollektivtrafikk. Her fra Leicester Square i Lon-
don, dagen etter at statsminister Boris Johnson 
stengte ned store deler av England. 

Lockdown i Norge 12. mars 2020 var en varslet krise. Vi kunne se den komme 
som en tsunamibølge. Først som en tilsynelatende ordinær dønning langt ute på 
havet, deretter en stadig tydeligere og skarpere bølge som forvandles til en mur 
av vann – nærmere, høyere og farligere. 
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Teams-fellesskap
Dersom lufttrykket faller i kabinen på et fly skal 
passasjerene ta på egen oksygenmaske før 
de hjelper andre. Dette prinsippet gjaldt for de 
fleste virksomheter etter lockdown. Prioritet 
nummer én var å sikre egne ansattes helse og 
trygghet. Alle som kunne jobbe hjemmefra ble 
sendt hjem. Deretter var fokuset i de første 
dagene og ukene å sikre en mest mulig normal 
drift og ta hånd om kundene.

Å finne nye måter å kommunisere med ansatte, 
kunder og samarbeidspartnere var kritisk. «Vi 
hadde systemene vi trengte på plass, men jeg 
hadde personlig aldri skrudd på en videokonfe-
ranse. Nå er vi alle blitt veldig gode på det,» sier 
Kristin Skogen Lund i Schibsted. 

Fra kjøkkenbord, kjellerstuer og soverom over 
hele landet ble det kort tid etter lockdown holdt 
allmøter, drevet kundesentre og fremforhandlet 
avtaler. Nå vet alle hvilke bøker sjefen har i bok-
hylla og vi har vinket til kundenes barn. Koronaen 
skapte et slags fellesskap på tvers av tidligere 
relasjoner og barrierer. «Vi har faktisk sett en 
forbedring i samhandlingen mellom aktørene 
i hele verdikjeden vår. Guarden er senket og 
vi hjelper hverandre på helt nye måter for å bli 
bedre». Forteller Gunnar Hovland i Tine  

Venter rask innhenting
Alt kan ikke drives fra hjemmekontor. Som bu-
tikker, smelteverk og slakterier. Mange måtte 
dra på jobben uansett. «Noen ansatte var eng-
stelige for å komme på jobb, og vi vurderte om 
vi burde stenge ned deler av virksomheten. 
Etter hvert begynte folk å si at jobben føltes 
som et av de tryggeste og mest kontrollerte 
stedene man oppholdt seg. Vårt inntrykk var 
at de ansatte synes det var godt å komme på 
jobb,» sier en leder.

Hoteller og restauranter, flyselskaper, deler av 
detaljhandelsbransjen og det meste av under-
holdningsindustrien har ligget nede for telling 
under pandemien. Men for store deler av næ-
ringslivet kom aktivitetsnivået raskt tilbake til 
tross for at «alle» jobbet hjemmefra. «Vi har hatt 
stabil omsetning og noe organisk kundevekst. 
Vi har til og med lyktes med to store oppkjøp,» 
sier Rolf Barmen i Fjordkraft.   

De fleste av topplederne vi har snakket med 
forventer høy vekst og en relativt rask retur 
til normalen etter pandemien. Utrullingen av 
vaksineprogram her hjemme og internasjonalt 
avgjør tempoet i gjeninnhentingen. 

Men hvordan lede flokken når den ikke lenger 
er samlet?
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Utekontor: Ansatte måtte venne seg til å jobbe fra 
andre steder enn kontoret, enten det var hjemme, på 
hytta eller utendørs.
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Salme ved reisens slutt
Vi må tilbake på kontoret. Likevel, tiden da vi reiste 
inn til jobb på morgenkvisten selv om vi hadde en 
tannlegetime klokken 10 og måtte dra tidlig hjem 
fordi det var halv dag i barnehagen, synes å være 
over. «Det er endel oppgaver som like godt kan 
gjøres hjemmefra og vi kommer til å ha en mer 
fleksibel hverdag. Kontoret blir et sted for påfyll 
av energi, bygge nettverk og samle team», sier 
Tines Gunnar Hovland. Flere har investert i bedre 
hjemmekontor for de ansatte, slik at det også 
fremover vil være mer attraktivt for endel å jobbe 
hjemmefra. «Vi ser at den nye måten å jobbe på 
er mer effektiv,» sier en annen.

I KPMGs globale CEO-rapport for 2020 sier 77 
prosent av topplederne at de vil bygge videre på 
de digitale samarbeids- og kommunikasjonsverk-
tøyene som ble tatt i bruk under pandemien. Her 
i Norge synes tallet å være 100 prosent. Ingen 
ønsker seg tilbake til tiden før lockdown. Særlig 
tydelig er det i synet på reising. Et Teams-møte er 
uendelig mye bedre enn mange av de utmattende 
jobbreisene som preget livet før korona. Smartere 
også. «Fagmiljøer som sitter spredt har nå fått 
helt andre erfaringer med hvordan man kan sam-
arbeide bedre og enklere uten så mye reising,» 
sier en leder. «Den tid er forbi da man drar til New 
York bare for å presentere kvartalsresultater for 
investorer,» sier Kristin skogen Lund i Schibsted.

Nye ledestjerner 
Å lede i en ny tid er krevende. Raske endringer 
øker risikoen for operasjonelle feil, mens nye 
prosesser og rutiner forandrer de eksisterende 
arbeidsoppgavene. Organisasjoner må tilpasses 
en ny hverdag. Kontrollstrukturer og oppgaver må 
forholde seg til et annerledes risikobilde. 

Flere ledere har tatt i bruk varianter av ledelse-
smodellen Tight-Loose-Tight. Forventningene 
til en oppgave må være tydelig definert, måten 
den løses på overlates i stor grad til den enkelte 
medarbeider, og så blir resultatet fulgt opp tett. 
«Man må ha veldig tydelige prioriteringer som er 
forstått av alle og som alle stiller seg bak,» sier 
Kjerstin Braathen i DNB. «Medarbeidere og ledere 
må være i stand til å handle gjennom å ta eget 
ansvar, samtidig som de har et felles formål med 
det de driver med». 

Nye ledestjerner har vokst frem i organisasjone-
ne under Covid-19. «Jeg er imponert over hvor-
dan enkelte ansatte har brettet opp ermene, fått 
jobben gjort og klart å skape begeistring i orga-
nisasjonen. De har tatt tak, gått foran og gjort 
det lille ekstra for å få ting til å fungere. Her har 
digital kompetanse og forståelse vært viktig,» sier  
en leder.

Small-talkens pris 
DNBs styreleder Olaug Svarva er en av mange 
som «savner small talken og de uformelle sam-
talene». Hvilke muligheter har næringslivet gått 
glipp av etter et år uten fysisk kontakt? Hvor er 
det blitt av de gode kunderelasjonene som starter 
med en tilfeldig prat i en konferansepause ? El-
ler hva med ideene som oppstår over lunsjbordet 
i kantina? 

«Det har vært mer utfordrende å holde samme fart 
på en del nye initiativ. Noen av disse har måttet 
gå saktere frem,» sier Helge Leiro Baastad i Gjen-
sidige. Mange har blitt tvunget til å omdisponere 
ansatte raskt, noe som har medført forsinkelser 
i andre prosjekter. Noen av lederne er også be-
kymret for at endringer nå skjer så raskt at ansatte 
ikke klarer å henge med. 

Og selv om flere av lederne vi har snakket med 
har gjennomført strategisk viktige oppkjøp under 
pandemien, er det liten tvil om verdien av og sav-
net etter fysiske møter. «Oppkjøpsprosessene ble 
sluttført under Covid-19, men grunnlaget bygget 
seg opp over mange år gjennom bransjetreff, fore-
dragsvirksomhet og andre fysiske møtepunkter,» 
sier en leder. 

Hvilke andre muligheter og trusler har oppstått 
etter at bølgen skyllet over oss?
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En ny skolehverdag: Også barn og ungdom har 
måttet leve under strenge restriksjoner. Her en 
gruppe barneskoleelever i Nashville, Tennessee som 
endelig får komme tilbake på skolen etter lengre tids 
hjemmeskole, februar 2021.

Digital møtehverdag: Statsminister Erna Solberg 
har i likhet med alle oss andre blitt godt kjent med 
digitale møter det siste året. Her i møte med russ om 
korona, russetid og skolesituasjonen våren 2021.
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FOR HØY TEAMSPRIS? 
Hjemmekontor er ikke gjemmekontor. Effektiviteten har til og med økt under 
pandemien, melder flere ledere. 

Men vi kan ikke jobbe fra kjellerstua resten av 
livet. Covid-19 endrer mye, men én ting er be-
standig: Vi mennesker er dypest sett flokkdyr. Vi 
trenger sosial omgang for å jobbe mot felles mål. 
«Sosialisering og nettverk er viktig, og alle har et 
ansvar for å skape felleskapet. Vi har stort fokus 
på én-til-én oppfølging av de ansatte, men det er 
flere som sliter,» sier Rolf Barmen i Fjordkraft.
Mange ledere og arbeidstakere har knapt truffet 

en kollega, kunde eller samarbeidspartner fysisk 
på over et år. Lagfølelsen er svekket i mange 
bedrifter. Ledere melder om «tøffere fronter og 
dårligere dynamikk» i ledergruppen. «Folk er slit-
ne! De har ikke det samme engasjementet og 
det er mindre samhold, mer krangling og flere 
misforståelser» sier en leder.
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Hver krise er unik, men de har fellestrekk. De 
er på samme tid smertefulle og spennende, de 
har vinnere og tapere, flytter makt og velstand, 
tvinger frem endring og kreativitet. Pandemien 
åpner dører til en ny verden som er både lovende 
og bekymringsfull.

«Krisen har åpnet opp for nye muligheter og for 
større endringer på kortere tid enn ventet,» fortel-
ler en leder. Flere næringer har blomstret gjennom 
pandemien, nye selskaper har poppet opp, og 
mange virksomheter har klart å tilpasse seg en 
ny virkelighet i imponerende tempo. «Organisa-
sjonen var klar for endring og vi hadde ingen store 
kompetansegap. Selv blant den fjerdedelen som 
hater endring var det god stemning,» forteller en 
annen leder.

PANDEMIENS DØRER

“Vi fikk opp et trafikklys-
system som viser antall 
kunder i butikk, slik at 

kunden kan se når det er 
lite kunder i butikken og 
smart å dra eller ikke” 

Elisabeth Hunter i Vinmonopolet

En ny type grensehandel 
En av dem som har opplevd sterk vekst gjen-
nom pandemien har vært Vinmonopolet. Med 
stopp i taxfree og grensehandel har nordmenn 
bokstavelig talt stått i kø utenfor sine lokale pol. 
I en kort periode oppstod dessuten en ny type 
grensehandel, da tørste Oslo-beboere med steng-
te vinmonopol krysset kommunegrensen for å 
handle vin i Bærum.
 
Administrerende direktør Elisabeth Hunter for-
teller om en ekstrem volumøkning, og utfordrin-
ger knyttet til både distribusjon og personell. I 
tillegg måtte selskapet jobbe for å endre folks 
handlemønster. “Før jul lagde vi for eksempel en 
kampanje for å få folk til å handle tidlig. Og vi har 
fått kundene til å handle gjennom hele uken og 
bruke butikkens åpningstid. Vi fikk opp et trafik-
klys-system som viser antall kunder i butikk, slik 
at kunden kan se om det er lite kunder i butikken 
og smart å dra eller ikke. Vi har også noen steder 
benyttet pakkehjelp» sier Hunter. 

Nye trender i dagligvare 
Dagligvarebransjen har hatt lignende utfordrin-
ger. Hamstringen umiddelbart før og etter lock-
down tok heldigvis slutt, men folks handlemønster 
og preferanser har endret seg det seneste året. 
«Vi ser at krisen har fremskyndet nye trender, som 
for eksempel hjemmelaget mat, som igjen skaper 
nye trender. Vi forventer både nye kategorier og 
nye produkter,” sier konsernsjef Geir Inge Stokke 
i Coop Norge. 

Hjemlevering av dagligvarer er kanskje den aller 
største koronavinneren. Markedsleder Kolonial.
no doblet omsetningen i fjor. «Vi har hatt en vel-
dig boost. Siden mars har selskapet ansatt 300 
og årsomsetningen har passert 2 milliarder,» sier 
Kolonial-styreleder Birger Magnus. 

Polfarere fra Oslo: Da Vinmonopolet 
stengte en kort periode i Oslo, ble det 
plutselig lang kø utenfor polet i Bekke-
stua i nabokommunen Bærum. En helt 
ny type grensehandel hadde oppstått.

Flere forteller om en helt spesiell dugnadsånd 
blant de ansatte og en endringstakt de knapt trod-
de var mulig: «Vi har virkelig fått tatt i bruk innova-
sjonskraften som bor i selskapet, og noe av det 
som ble skapt vil bygges videre på permanent». 
Pandemien har digitalisert virksomheter raskere 
enn noen kunne ane. 

Kompetansebehov har endret seg lynraskt, noe 
som har medført både ned- og oppbemanninger. 
Samtidig har pandemien tvunget mange til å kutte 
kostnader og øke operasjonell effektivitet. «Vi 
kuttet faste kostnader med 20 prosent i alle forret-
ningsområder, og hadde full ansettelsesstopp. Bo-
nus ble kuttet og vi kuttet sosiale arrangementer. 
Det viste at vi tross alt hadde en ganske fleksibel 
kostnadsbase» forteller en annen leder.
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Stengte grenser: I januar 2021 
gikk politiet til det skritt å blokkere 
flere grenseoverganger, for å 
hindre importsmitte og ulovlige 
grensepasseringer. Her fra fylkes-
vei 220 i Halden.
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Kaos på Capitol og geopolitisk uro: USA er dypt 
splittet etter valget av Joe Biden som ny president. 
Et foreløpig bunnpunkt ble nådd da en rasende mobb 
bestående av Trump-tilhengere og konspirasjonsteo-
retikere stormet kongressbygningen 6. januar 2021.
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Pandemisk nærhet: I Avellino i Italia ble det satt opp 
egne «klemmerom» for at pårørende kunne møte 
sine kjære eldre, uten å risikere å smitte dem. I opp-
blåsbare rom med vegger i plast kunne man dermed 
kjenne på en slags nærhet.
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Global sårbarhet
Flere ledere i virksomheter som historisk er utfor-
dret av grensehandelen peker på hvordan pande-
mien har gitt noen helt nye muligheter. Som en av 
dem sier: «Vi har virkelig fått sett hvor stort det 
svenske markedet er. Det er større enn de fleste 
hadde antatt. Veien fremover avhenger av hvor 
lenge grensene er stengt». 

For de fleste er imidlertid stengte grenser uteluk-
kende en uting. «Vi er et globalt selskap avhengig 
av handelsflyt. Enhver handelsbarriere kan skape 
en utfordring for oss,» sier en av lederne vi har 
snakket med. Pandemien viste tydelig hvor sår-
bare verdikjedene er i en globalisert økonomi. En 
av lederne forteller om en løpende fare for å måtte 
stenge produksjonen og hvordan logistikken ble 
utsatt under pandemien. 

Flere av lederne vi har snakket med sier geopoli-
tiske trusler er de vanskeligste å forholde seg til. 
«Vi påvirkes enormt av det geopolitiske bildet,» 
sier en av topplederne. At Donald Trump tapte 
det amerikanske presidentvalget var en opptur 
for flere, men gleden var kortvarig og endrer ikke 
flere av de underliggende globale utfordringene. 

I januar hvert år publiserer KPMGs globale alli-
ansepartner Eurasia Group en rapport over de ti 
største geopolitiske truslene i verden. Rapporten 
for 2021 trekker frem følgende trusler:
 - Et splittet USA 
 - Langvarig korona 
 - Nye supermakter og nullutslipp 
 - USA og Kinas forhold forverres 
 - Kampen om data intensiveres 
 - Cyberangrep 
 - Tyrkia i kulden 
 - Lave oljepriser og Midtøsten 
 - Europa etter Angela Merkel 
 - Sør-Amerikas problemer

Trusler som muligheter
Mens geopolitiske trusler i begrenset grad er 
noe bedriftsledere kan gjøre noe med, er det 
andre områder der trusselen oppstår først hvis 
man ikke gjør noe. Hvis lederne i stedet forbe-
reder organisasjonene godt og investerer riktig, 
kan disse truslene også bli spennende muligheter 
for vekst. Basert på våre samtaler med et tretti-
talls ledere, er det særlig fire slike områder som 
opptar dem: Cyber og digitalisering, bærekraft og 
talentutvikling.

http://ABACAPRESS.COM
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FORMEL-1 PÅ  
KJERREVEIER
Når en ny vei bygges vil bredden på veien, dimensjonene på 
autovern og midtrabatter og lengden på av- og påkjøringsramper 
tilpasses ønsket fartsgrense. Du kan av åpenbare grunner ikke 
arrangere Formel-1 på en kjerrevei. Satt på spissen er det likevel 
det mange bedrifter gjorde over flere år.

Cyberangrepet på den danske con-
tainergiganten Mærsk i 2017 vekket 
mange ledere. Også angrepet på Hydro 
i 2019 bevisstgjorde mange på behovet 
for god cybersikkerhet. Frykten for an-
grep er noe som holder mange av topp-
lederne vi har snakket med våkne om 
natta. Er sikkerhetssystemene gode 
nok? Hva slags angrep kan vi bli utsatt 
for? Og hvordan reduserer vi digital sår-
barhet? «Cybersikkerhet har blitt enda 
mer aktuelt ettersom digitalisering har 
akselerert gjennom Corona-krisen», 
påpeker Gunnar Hovland i Tine.   

I et år der hundretusener av ansatte ble 
flyttet på hjemmekontor, oppsto også 
noen nye datasikkerhetsutfordringer. 

Enda en bølge
Det var ikke mange dager inn i pande-
mien før sikkerhetsekspertene merket 
det: En bølge av cyberangrep var på vei. 
Det var ikke helt uventet, dataangrep 
har en tendens til å øke kraftig i kriseti-
der. Under finanskrisen i 2008 florerte 
angrepene, og et par måneder inn i 
2020 så man det samme skje igjen. For 
når kaos og frykt herjer, blir mennes-
ker og systemer sårbare. Og det er da 
hackere og organiserte cyberkriminelle 
kjenner sin besøkelsestid. 

I midten av mars kom rapporter fra 
sikkerhetsmyndigheter i flere land om 
økning i cyberangrep. Skadelige nett-
steder brukte virusutbruddet til å lokke 
folk til å trykke på en lenke. Disse len-
kene kunne benyttes til såkalt phishing, 
altså digital snoking eller «fisking» etter 
sensitiv informasjon. Eller lenkene kun-
ne installere skadelig programvare hos 
dem som klikket på dem. I Norge ble 
det rapportert om flere tilfeller av svin-
delforsøk som kom via tekstmeldinger 
og epost. Såkalte løsepengevirus kom 
det også mye av. 

Microsoft, Oljefondet, Telenor og SAS 
har alle blitt angrepet det seneste året. 
I Bistandsfondet Norfund klarte krimi-
nelle å få overført 100 millioner kroner. 
Høsten 2020 ble syv kommuner i Inn-
landet utsatt for datainnbrudd, samtidig 
som Stortinget ble angrepet. 

Januar 2021 ble Østre Toten Kommune 
rammet hardt etter at kriminelle hadde 
kommet seg inn bak brannmurene til 
kommunen, slettet alle sikkerhetsko-
pier og kryptert kommunens data. 
Plutselig måtte arbeid i helse- og om-
sorgstjenesten, NAV og barnevernet 
gjøres manuelt. Kommunen fryktet at 
sensitiv informasjon kunne være på av-
veie. Pasientalarmer og brannvarslings-
systemer var ute av drift, og på et av 
kommunens omsorgssentre måtte pa-
sientene bruke bjelle for å tilkalle hjelp.

En annerledes julefeiring: Da Erna Solberg holdt pressekonferanse desember 
2020, ble det åpnet for inntil 10 gjester, på to valgfrie dager i løpet av jul og 
nyttår. Noen måneder senere skulle det vise seg at statsministeren selv hadde 
vanskeligheter med å tolke sin egen regjerings anbefalinger.
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«Livredd for angrep» 
En leder vi har snakket med beskriver 
hvordan en hel industri våknet da et 
konkurrerende selskap opplevde et 
stort og meget skadelig cyberangrep. 
Det medførte at det norske selskapet 
satte i gang et stort, strukturert arbeid 
for å redusere risikoen. «Vi har trent 
oss for å kunne operere uavhengig av 
systemene våre, for å trygge sikkerhe-
ten til ansatte rundt omkring i verden». 

Man må ha en solid mur som beskytter 
selskapets digitale økosystem. Kon-
fidensiell informasjon må beskyttes, 
datamanipulasjon må unngås. Å sikre 
seg mot trusler er viktigere, men også 
mer krevende enn før. Truslene kan 
komme fra svært ulikt hold, enten det 
er fra hackere, innsidere, organisert 
kriminalitet eller fiendtlige nasjoner. 

Nesten alle lederne i undersøkelsen 
nevner cyberangrep som en alvorlig 
trussel. Det kan ramme selskapene 
økonomisk, og det kan ramme deres 
omdømme. Enkelte ledere uttaler at 
et angrep vil kunne få «katastrofale føl-
ger», men graden av alvorlighet henger 
selvsagt sammen med hva slags virk-

New Dehli, India: Pårørende 
får hjelp av frivillige i beskyttel-
sesdrakter til å bære kisten til et 
Covid-19 offer som skal begraves.FO
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somhet det er snakk om. Uansett, alle 
frykter angrep, og lederne bekrefter et 
stort og økende fokus på cyber gjen-
nom hele krisen. «Alle vil bli angrepet» 
sier en av lederne. Mange har øvd på 
cyberkriser for å kunne håndtere an-
grep. Flere av topplederne forteller om 
hvordan selskapet de leder har jevnlige 
øvelser der de sender «tvilsomme» 
mailer til ansatte. «For å sjekke hvor 
våkne de er,» som en leder uttaler. 

Sårbare hjemmekontor 
Som DNBs konsernsjef Kjerstin Bra-
athen sier: «Norge fikk virkelig utnyt-
tet fordelen av å være et digitalisert 
samfunn da Covid-19 inntraff». Men et 
digitalisert samfunn er også et sårbart 
samfunn. Flere virksomheter var ikke 
vant til at de ansatte koblet seg på net-
tet hjemmefra, og ikke alle hadde prio-
ritert gode datasikringstiltak i hjemmet. 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 
har trukket frem bruken av hjemme-
kontor som en sikkerhetsutfordring. 
Ledere for selskaper som praktiserer 
hjemmekontor må gjøre en vurdering 
av om de ansatte er godt nok infor-
mert om, og forstår, det nye trussel-

TILBAKE TIL FREMTIDEN

Det er spennende tider for de som elsker det digitale 
livet. Mye av det vi har gjort det siste året var for man-
ge science fiction før pandemien. Plutselig er vi på 
hjemmekontor mens barna har digital hjemmeskole. 
Vi er på digitale konferanser, ser digitale konserter og 
er med på digitale gruppetimer på SATS. 

Ikke bare er vi tvunget til å samhandle digitalt, vi er 
også blitt nødt til å gjøre stadig mer av handlingen på 
nett. Virksomheter som har investert tungt i sømløse, 
digitale kundereiser får godt betalt for det nå. En av 
lederne forteller: «Digitalisering har eksplodert etter 
Covid-19. Vi har vært rigget for dette over lang tid og 
ligger langt fremme». 

Kundene endrer vaner
De som henger etter, lever farlig. Når folk har vent 
seg til brukeropplevelsen ved å handle på Amazon, 
blir det krevende å drive en liten norsk nettbutikk. Når 
NRK og TV2 konkurrerer med Netflix, krever det store 
digitale muskler. 

Topplederne i vår undersøkelse bekrefter at kundene 
i overraskende stor grad har vent seg til nye måter å 
kjøpe på. «Det har vært et skift i at kunder i mye større 
grad ønsker videomøter fremfor å besøke Gjensidiges 
kontorer rundt om i landet. Pågangen på kunderåd-
givning på kundesenteret har dermed økt vesentlig,» 
sier Helge Leiro Baastad i Gjensidige. I DNB tvinger 
endrede kundepreferanser også frem endringer i hva 
banken tilbyr, ifølge Kjerstin Braathen: «Det at folks kjø-
pevaner i mye større grad blir digitalisert fremskynder 
også hvordan betalingsløsninger går mye lenger i å bli 
integrert i selve kjøpsopplevelsen». 

Våre endrede vaner tvinger virksomhetene til å legge 
helt nye strategier. Vinmonopolets Elisabeth Hunter er 
en av topplederne som har fått kjenne dette på krop-
pen. “Nå er det så store endringer i kundeadferd at vi 
må legge planer for nye handlemønstre”. 

Data driver endringer
Digitalisering og automatisering tvinger topplederne til 
å ha mange tanker i hodet samtidig. Kunder og brukere 
skal få en god opplevelse, samtidig som man må sørge 
for at det pågår kontinuerlig utvikling «under panseret». 
Det må legges strategier som gjør at de ansatte henger 
med i utviklingen, samtidig som man må sørge for å 
ha rett kompetanse. 

I tillegg må man sørge for at all data man etter hvert 
sitter på, blir brukt så effektivt som mulig. «Datadrevet 
innsikt og digital samhandling vil ta over mye, og her 
investerer vi mye. Mer netthandel i egenregi krever 
også investeringer. Vi har stort fokus på blant annet 
virksomhetsstyring, som krever mye ressurser,» sier 
Jaan Ivar Semlitsch i Orkla. 

Digitale endringer på speed
Å legge riktige digitalstrategier er krevende, særlig når 
endringer skjer så raskt som nå. Topplederne bekrefter 
at det investeres mye tid og ressurser i digitalise-
ringsprosjekter. En leder forteller: «Det går i bølger. 
Vi injiserte en digitalstrategi for noen år tilbake, der et 
sentralt center of excellence skulle jobbe med å løse 
ulike utfordringer basert på innspill fra forretningsom-
rådene. Så skulle man prioritere hva som hadde størst 
verdi. Noe ble bra, noe ble dårlig. Forretningsområdene 
jobbet også med sine egne strategier. Dette løpet fort-
setter, men det krever mye mer prøving og feiling enn 
det man så for seg. Vi snakket om Industry 4.0, men 
vi var bare på 1.0. Så det er en del skritt som gjenstår 
før vi kan lage den digitale fabrikken». 

Et intervjuobjekt peker på at sier teknologi kan erstatte 
mye, men ikke alt av kreativitet. Det krever også mer 
kompetanse: «Vi har aldri investert mer i teknologi 
enn nå, men vi er likevel ikke veldig digitaliserte. Det 
er absolutt en tid for det nå.

“Datadrevet innsikt og digital samhandling vil ta 
over mye, og her må vi investere”
Jaan Ivar Semlitsch, Orkla

bildet. For mange er det nok behov 
for å gjennomgå og oppdatere digitale 
sikkerhetstiltak og rutiner. NSM trek-
ker frem følgende risikomomenter ved 
hjemmekontor:

 - Mangelfulle påloggingssystemer til 
virksomhetens IKT-systemer 

 - Ikke tilstrekkelig bevissthet rundt 
det utstyret som brukes på hjem-
mekontoret 

 - Bruk av åpne og/eller offentlige nett-
verk 

 - Lite bevissthet rundt skyløsninger og 
hvor dataen blir lagret

Når en ny vei bygges vil bredden på veien, dimensjonene på 
autovern og midtrabatter og lengden på av- og påkjøringsramper 
tilpasses ønsket fartsgrense. Du kan av åpenbare grunner ikke 
arrangere Formel-1 på en kjerrevei. Satt på spissen er det likevel 
det mange bedrifter gjorde over flere år.
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GRØNT ALT SAMMEN
«Å være god på bærekraft er viktig for 
finansiering, rekruttering, kunder og investeringer. 
Bærekraft blir en game-changer»  
Ulrik Andersen, Golden Ocean  
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Ut på tur: En konsekvens av reiserestriksjo-
nene under pandemien, har vært at nordmenn 
har strømmet til kortreist skog og mark, og til 
sportsbutikkenes villmarksavdelinger. Her fra 
Strømsdammen i Oslo. 

Det som påfører oss den mest akutte 
smerten, får også mest oppmerksom-
het. I 2020 var det Covid-19 som føltes 
mest smertefullt for de aller fleste av 
oss, særlig de første ukene og månede-
ne etter lockdown. En av topplederne 
tenker tilbake: «Da pandemien inntraff 
ble temaet om bærekraft tonet noe ned 
i kanskje seks uker, før det igjen traff 
med voldsom kraft». 
  
Kanskje var pandemien nettopp denne 
vekkeren KPMGs Stine Lise Hattestad 
Bratsberg bemerket et halvt år ut i 
pandemien. Hun leder KPMGs rådgiv-
ningsavdeling innenfor bærekraft, og 
kommenterte høsten 2020 hvordan 
pandemien har vist at målene som er 
satt for CO2-reduksjon i flere virksom-
heter faktisk er for lave. Målene var al-
lerede nådd på grunn av pandemien, og 
viste evnen og kraften som bor i egne 
ansatte til å stå sammen og handle. 
  

Bli grønn eller forsvinn
I KPMGs globale topplederundersøkel-
se kom det frem at nordiske toppledere 
ønsket å opprettholde klimagevinstene 
som var blitt realisert under pandemi-
en. Så mange som 75 prosent av dem 
mener det er avgjørende for å kunne 
beholde jobben sin at de klarer å vise 
hvordan de skal håndtere klimarisiko 
på en god måte.  
  
Det er liten tvil om at bærekraft har 
stått høyt på toppledernes agenda også 
under pandemien. Trenden er den sam-
me som fra foregående år: Bærekraft 
blir stadig viktigere. Eller som Ulrik An-
dersen i Golden Ocean sier det: «En 
game-changer». Flere av topplederne 
trekker frem FNs bærekraftsmål som 

viktige, og som en leder påpeker: «Vi 
er i posisjon til å gjøre en forskjell». 
For enkelte virksomheter er bærekraft 
i ferd med å bli «en essensiell del av 
vi foretar oss». Som Orklas toppsjef 
Jaan Ivar Semlitsch sier: «Orkla har 
store ambisjoner på dette området. Vi 
ønsker å være best».
  
Grønnvasking?
Norske bedriftsledere er jevnt over 
opptatt av å sette høye mål om utslipp-
skutt, ikke minst fordi «alle blir målt på 
det». Det er også gjennomgående at 
bærekraft er høyt oppe på styrets agen-
da. En leder avslører et «hårete mål for 
2023: Komme på Fortunes Change the 
World-liste». 

Å bli målt på bærekraft og å gjøre det 
godt på bærekraftkåringer er viktig for 
ledere flest. En grunn er naturligvis at 
det er en bekreftelse på at de gjør et 
godt stykke arbeid på området. Men 
det er også viktig for å møte økende 
forventninger blant ansatte og studen-
ter, investorer og banker, kunder og 
myndigheter. «Bærekraft er helt av-
gjørende, ikke minst for å tiltrekke oss 
gode folk,» sier en leder. «Bærekraft 
kan på sikt trumfe økonomisk avkast-
ning,» sier en annen. 

Orkla er en av de norske bærekraftstjer-
nene i 2021, med en fersk plassering 
på Corporate Knights Global 100-indeks 
over verdens mest bærekraftige sel-
skaper. Tine er en annen som er langt 
fremme, og i år ble meieriselskapet 
for tredje gang kåret til Norges mest 
bærekraftige merkevare i Sustainable 
Brand Index.

Grønne stjerner
2020 var året da bærekraft for alvor 
ble big business – både globalt og her 
hjemme. Aker Solutions børsnoterte 
to grønne babyer, Aker Clean Carbon 
og Aker Offshore Wind. Til tross for 
en fersk nedtur i aksjemarkedet, har 
nykomlingene i skrivende stund gitt 
Røkke-systemet en urealisert gevinst 
på 10 milliarder kroner, ifølge E24. Alu-
miniumsgiganten Hydro varslet ifjor 
at de lanserer to nye grønne satsinger 
under energidivisjonen, og flere an-
dre virksomheter har lignende initiativ 
innen bærekraft og grønn energi.

I media snakkes og skrives det nå mer 
om grønnvasking, og selskapene må 
tåle et skarpere og mer kritisk lys på 
det de holder på med. Den offentlige 
oppmerksomheten omkring hva som 
er bærekraftig og ikke, øker. En av le-
derne forteller om hvordan de har et 
«grønt og bærekraftig produkt, men 
mangler en fanklubb».

Flere av lederne vi har snakket med, er 
opptatt av å bedre forstå EUs såkalte 
taksonomi, et klassifiseringssystem for 
bærekraftige økonomiske aktiviteter. 
Selv om mange ønsker systemet vel-
kommen, er det liten tvil om at det vil 
påvirke rammebetingelsene for norske 
virksomheter i de kommende årene. 
Men på hvilke måter? Her ligger mye 
usikkerhet.
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TALENTJAKTEN DE SOM ER  
FØDT DIGITALE  

“Norge har gode forutsetninger for 
å drive talentutvikling. Dette kan 
potensielt bli en konkurransefordel 
for Norge over tid”.   
Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB    

Begrepet «kritisk kompetanse» har fått 
forsterket betydning i et år med Co-
vid-19. Når endringer skjer raskere, blir 
kampen om rett kompetanse hardere. 
Samtidig setter de flinkeste folkene 
og talentene nye og andre krav til po-
tensielle arbeidsgivere i dag enn før. 
Dette er noe lederne i undersøkelsen 
er meget bevisst. 
  
Å ha et tydelig bærekraftfokus ser ut til 
å være spesielt viktig overfor studen-
ter og nyutdannede. «Da vi begynte å 
fokusere på bærekraft fikk vi en større 
søkebase,» sier en leder. «Bærekraft 
har satt oss på agendaen, og er den 
viktigste årsaken til at vi er attraktive,» 
sier en annen.   
  
Genuint engasjement
Ingenting tyder på at de neste genera-
sjonene av talenter er mindre opptatt av 
arbeidsgivers samfunnsengasjement 
og -bidrag, snarere tvert imot. «Den 
oppvoksende generasjon er mye mer 
purpose-driven,» påpeker en av leder-
ne». Selskaper som evner å vise et ge-
nuint samfunnsansvar har et betydelig 
forsprang i talentjakten. Er virksomhe-
ten grønn i sin natur, som eksempelvis 
bedrifter innen grønn energi, kan man 
velge på øverste hylle. Selskaper som 
endrer fokuset i en grønnere retning, 
merker også hvordan det gjør dem til 
en mer attraktiv arbeidsgiver. Som en 

leder sier: «De strategiske grepene vi 
har gjort har vært sentrale i å gjøre oss 
til en mer attraktiv arbeidsgiver». 
  
Tiden er forbi da høy lønn og attraktive 
frynsegoder var nok til å kapre de stør-
ste talentene. Men når det oppstår et 
akutt behov for knapp spesialkompe-
tanse, kommer det likevel ofte ned til 
økonomiske betingelser. En av lederne 
sier: «Vi ønsker å være konkurranse-
dyktige på lønn, men ikke ledende. Og 
vi ser at en del av den kompetansen 
vi trenger hanker inn høye lønninger 
andre steder. Vi har en diskusjon om 
vi skal betale mer for å få de beste, 
eller om vi skal ligge mer på snittet i 
bransjen. Vi dras mot det første, men 
det skaper mange dilemmaer internt. Vi 
merker at dette er en større utfordring 
når man er i vekst og skal jobbe med 
nye ting enn når man bare skal drive 
med det man har». 
  
Lederne ser ellers en stor forskjell på 
hvor raskt ansatte tar til seg ny tek-
nologi. Noen er født digitale, mens 
andre trenger tid på å lære seg nye 
ting. Flere av lederne nevner økt behov 
for kompetanse innen digitalisering, 
IT og cyber. Det er stor konkurranse 
om talentene her, og dette er et typisk 
område der enkelte selskaper bruker 
hodejegere for å skaffe seg rett kom-
petanse.  

til en fristende kompetansekultur i sel-
skapet. «Kompetanse gir tilfredshet 
som gir lojalitet,» sier en leder. Virk-
somheten må vise i praksis hvordan de 
jobber for å utvikle sine medarbeidere, 
og de må ha troverdighet på at dette er 
noe de er genuint opptatt av. Attraktive 
arbeidsgivere må tilby et arbeidsmiljø 
som stimulerer til rask læring og konti-
nuerlig videreutvikling. 
  
I for eksempel Telenor er man svært 
opptatt av at ansatte utvikler ny og 
fremtidsrettet kompetanse, og finans-
direktør Tone H. Backe forteller om 
hvordan selskapet stimulerer til dette 
gjennom blant annet deres 40 hour 
challenge. Ansatte utfordres til å gjen-
nomføre minst 40 timer med opplæring 
og utdanning i løpet av året. I tillegg har 
Telenor en digital læringsportal som 
skal legge til rette for læring i alle deler 
av selskapet.
 
Flere av lederne i undersøkelsen for-
teller om viktigheten av å heie frem de 
flinkeste folkene internt, og også gi sto-
re utfordringer til de som tåler det. Det 
å la potensielle ledere få skinne internt, 
og la dem jobbe sammen på tvers av 
fagmiljøer og avdelinger, har vært med 
på å bygge kompetansekultur. «Vi var 
bekymret for at de flinkeste folka vil-
le bli plukket opp av konkurrenter og 
andre. Det skjedde i mindre grad enn 
fryktet fordi vi har jobbet bevisst med 
å løfte frem talenter internt,» forteller 
en leder.

Et digitalt skoleår:  Det siste året har vist oss 
at digital hjemmeskole er fullt mulig, ikke minst 
her i Norge. Men i likhet med hjemmekontor, er 
også hjemmeskole en ganske ensom ting. 
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Mange av lederne har ambisiøse mål 
om å rekruttere fra andre steder enn 
hva man historisk har gjort. DNBs Kjer-
stin Braathen sier de i dag er langt mer 
bevisst å hente sine nyansatte fra an-
dre skoler enn bare NHH og BI. Banken 
rekrutterer bredt fra andre businessko-
ler, teknologiutdanninger, humanistiske 
fag og andre studier. «Hos oss er vi 
opptatt av å få alle i organisasjonen til 
å forstå at de er verdifulle medarbei-
dere ikke bare ut fra hva oppgavene 
deres er i dag, men at de vil kunne 
bidra på nye oppgaver fremover i tid 
etter hvert som behovene endrer seg,» 
sier Braathen. Flere ledere er opptatt 
av verdien av å søke talenter med en 
noe utradisjonell bakgrunn. Som en 
av dem sier: «De med for eksempel 
doktorgrad i astrofysikk vil bringe inn 
et videre perspektiv enn de med øko-
nomisk utdanning. Dette kommer til å 
bli viktigere i fremtiden».  
  

Den økte bruken av hjemmekontor har tilsynelatende gjort 
talenter mer synlige eller tilgjengelige. I KPMGs internasjonale 
topplederundersøkelse svarer 73 prosent av lederne at bruken 
av hjemmekontor har utvidet tilgangen på talenter.

Mer enn kjønn
Nærmest alle virksomhetene har am-
bisjoner om å sikre et større mangfold 
på arbeidsplassen. Dette er noe de fo-
kuserer på når de rekrutterer, men de 
er også opptatt av å bevare det mang-
foldet som allerede finnes.  
  
Lederne er tydelige på at ambisjone-
ne strekker seg lenger enn å sikre et 
kjønnsmangfold. Likevel jobber man-
ge av lederne primært med å bedre 
kjønnsfordelingen. «Vi har konkrete 
programmer og opplegg for å få flere 
kvinner til å ta ledende roller,» forteller 
en. Alder, bakgrunn, interessefelt og 
etnisitet spiller også inn når virksomhe-
tene skal finne sine nye ansatte. En av 
lederne snakker om hvordan de er be-
visst på å bygge mangfold, likestilling 
og likeverd. Et selskap som DNB jobber 
aktivt med dette, og mener de allerede 
ser store fordeler med det. Nylig ble de 
også kåret til den mest likestilte banken 
i Europa av Financial Times.  
  
Enkelte ledere har også begynt å stille 
krav om mangfold til sine leverandører, 
for eksempel revisorer og advokater. 
Noen har mål om at rekrutteringslister 
skal inneholde 50:50 fordeling på kjønn, 
og enkelte rapporterer på mangfold til 
den såkalte SHE-indeksen, som måler 
kjønnsbalanse i virksomhetene. 

En fristende kompetansekultur
For at bedriftene skal være attraktive 
for de beste hodene, må de kunne vise 



Årets topplederundersøkelse skiller seg ut fra 
tidligere år. Å håndtere koronakrisen har krevd 
mye av lederne og deres organisasjoner over 
tid. Det er ikke til å komme bort fra at mange 
prosjekter og nye initiativ er satt på vent eller 
er sterkt forsinket.

De langsiktige konsekvensene av pandemien i et økonomisk per-
spektiv er det for tidlig å vurdere. For mange har krisen kostet mye 
krefter og noen har lidd store finansielle tap. Samtidig har de fleste 
opplevd en digital minirevolusjon, både i måten å drive virksomhe-
tene på og i kundenes forventninger til dem. Også innen bærekraft 
har mange ledere fått øynene opp for hvor raskt klimamål kan nås 
når man tvinges til dette. Om ikke annet har pandemien bekreftet 
at kriser forløser mye innovasjon, skaperkraft og kreativitet i både 
mennesker og organisasjoner.

På vei ut av koronakrisen møter ledere mange nye utfordringer. Noen 
kan de i beste fall forholde seg til og reagere på etter beste evne, slik 
pandemien har vist oss. Men andre utfordringer som eksempelvis 
bærekraft, representerer også en stor mulighet til å øke konkurran-
sekraften. Endringsevnen til norske ledere og arbeidstakere det 
seneste året, gjør oss trygge på at de vil håndtere alle utfordringer 
som kommer deres vei.

Vi vil til slutt nok en gang takke de 29 lederne som stilte opp i årets 
undersøkelse.
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