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 Selvtillid vigtig i kriseledelse 

 

 

  

 

 

 
 

Selvtillid er vigtig 

for evnen til at 

handle i kriser 
 

 

Nationalbanken viste i en analyse af 

sprogbrugen i Børsen, hvordan 

usikkerheden steg markant til nærmest 

ukendte højder under første bølge af 

Coronakrisen. Ikke mindst i 

erhvervslivet (Bess mf. 2020).  

 

Samtidigt viste et andet dansk studie 

med fokus på tiden under første 

Coronabølge, at det at have selvtillid til 

sine egne entreprenante evner er 

afgørende for, hvorvidt man har 

intentioner om forretningsudvikling 

(Bergenholtz mf. 2021). 

 

Men hvordan ser det ud med danske 

erhvervslederes krise-selvtillid med 

hensyn til den næste store krise? Og 

hvem har krise-selvtillid? Hvem har den 

ikke?  

 

Vi har undersøgt erhvervslederes krise-

selvtillid i efteråret 2021, da Danmark 

første gang karakteriserede Corona 

som en ikke-samfundskritisk sygdom.  

 

På det tidspunkt havde danske 

erhvervsledere været igennem hele to 

Coronabølger. De havde opsamlet 

erfaringer, som vi formoder må påvirke 

deres krise-selvtillid. 

 

 

  Metode 
 

Vi har i 2015 modtaget 

spørgeskemasvar fra en 

repræsentativ stikprøve af 

danske virksomheder på det 

tidspunkt mellem 2 og 12 år 

gammel med mellem 2 og 250 

ansatte.  

 

Vi modtag i alt 604 svar. Vi har 

sidenhen modtaget 

spørgeskemasvar fra den 

samme stikprøve i efteråret 

2020 og 2021 (med frafald). 

 

Vi har koblet svarene med 

finansielle nøgletal fra danske 

registre data. Således har vi 

kunnet følge virksomheder før 

og under Coronakrisen. Flere 

detaljer kan findes i Klyver & 

Nielsen (2021a, 2021b). 

 

 

 Vores undersøgelser er 

finansieret af Industriens Fond. Vi 

har gennemført dem sammen 

med vores samarbejdspartnere: 

SMVdanmark, Erhvervshus 

Sydjylland og Business Kolding. 

 

 

    

 
 

Krise-selvtilliden er høj blandt de 

danske erhvervsledere. De har 

stor tillid til egne kompetencer, 

viden og parathed til at kunne 

håndtere fremtidige store kriser.  

 

De har størst selvtillid med 

hensyn til at kunne undgå krise. 

De har en smule mindre selvtillid 

med hensyn til at kunne udnytte 

de store kriser.  

 

 

  

Highlights for 

virksomheder 
 

Krise-selvtillid er afgørende for 

at være handlingsorienteret i 

fremtidige store kriser.  

Erhvervsledere med lav krise-

selvtillid bør forsøge at øge 

deres selvtillid. Store kriser 

kalder nemlig på handling - ikke 

passivitet. 

Erhvervsledere med høj krise-

selvtillid skal passe på 

impulsivitet og validere deres 

beslutninger, inden de føres ud i 

livet.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 Krise-selvt i l l id    

 

 

 
    

Erhvervslederes 

krise-selvtillid 
(efterår 2021) 
 

 
 

HVEM HAR KRISE-

SELVTILLIDEN? 
 

Det er ikke tilfældigt, hvilke erhvervsledere 

der har krise-selvtillid, og hvilke der ikke har.  

 

Erhvervsledere med krise-selvtillid er dem, der 

brugte mindre af deres energi på at undgå tab 

bagudrettet. 

 

Endvidere besidder erhvervsledere i større 

SMV’er med en formaliseret organisation 

større tillid til deres evne til at håndtere en 

fremtidig krise - måske fordi de med alderen 

har skabt en organisation, der er mindre 

krisesårbar. 

 

Samtidig er det erhvervsledere i 

virksomheder, som har forbedret markeds- og 

konkurrencesituation i forhold til konkurrenter 

under Coronapandemien, der har øget deres 

selvtillid. Succesfulde oplevelser skaber 

selvtillid.  

 

Sidst besidder erhvervsledere større krise-

selvtillid, hvis de mener, at de kan se 

sammenhæng mellem ting, som ikke 

umiddelbart er sammenhængende. De evner 

at forbinde hændelser. Det gør dem i stand til 

at se nye muligheder i store kriser.  
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LÆS MERE OM 

PROJEKTET 
 

Link til projektets materiale. 

 

 

 

Udnytte krise Undgå krise

Note: I meget lav grad (=1), I lav grad (=2), I nogen grad (=3), I høj grad (=4), I meget høj grad (=5). At 

udnytte en eventuel fremtid krise (gennemsnit=3,3), at styrke jeres markes- og konkurrencesituation i 

en krise (gennemsnit=3,5), at undgå alvorlige tab ved en eventuel fremtidig krise (gennemsnit=3,9), 

at omstille jer til en ny virksomhed (gennemsnit=3,9). 
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