


Kriseledelse som 

iværksætter

Ved Direktør Mie Krog 



Dagens program

Pep Talk til lederen i dig

Kæmp for top Linie

Se forretningsmuligheder

Trim omkostninger

Slib Kniven



20+ år som topleder i firmaer som 

LEGO og JYSK

Ansvarlig for 600+ ansatte og 

omsætning 2 mia.

Bestyrelsesprofessionel, 

iværksætter, rådgiver, underviser 

Strategisk ledelse 

Diversitet og Digitalisering



Management and Leadership

HOW WHY



KONTROL   VS   TILLID

Lave forventninger

Paranoia

“Halvfyldt glas”

Evaluering/feedback

Læring

Dialog

Samarbejde



Team dynamikker

Værdien af forskellighed:

Faglige kompetencer

Menneskelige egenskaber/profiler

Problemløsningsmodeller

Perspektiver 

KREATIVITET 
X 

PROBLEMLØSNING
TEMPO



Cirkel of influence

Svært 

Kræver en 

indsats

Tage ansvar

I ”drivers 

seat”

At tage ejerskab

UENGAGERET

INVOLVERET

INDFLYDELSE

Nemt 

Venter på andre

Mest 

komfortabel i 

”passengers

seat”



Tid ikke længere den største 

begrænsning  



Værdien af storytelling

”Andre har succes 

med…”

”Kan vi drage 

paralleller…”

”Vi bidrager til…”

”Vores formål er, 

at…”

”Vi finder en 

anden vej…”

”Hvad har vi af 

løsningsmulighede

r…”

”Når vi er i 

mål…”

HENTE 

INSPIRATIO

N

SKABE MENINGLØFTE BLIKKET
VISUALISERE 

FREMTIDEN



Styrk din empatiske ledelsesmuskel

AT INSPIRERE 
Autentisk

Troværdig

Tillidsvækkende 

Forudsigelig 

AT SE AT LYTTE AT FØLE



Alt skabes to gange 

I 

tanke

I 

handling



Hvad vil du huskes for?

Start med slutningen 



Hvor kan du gøre noget konkret lig enu

Kæmp for top Linie

Er der stadig et 

basalt behov for dit 

produkt – også efter 

krisen?

Har du tidligere 

kunder du kan 

kommunikere med?

Identificer nye 

kunder?

Realiser varelageret

Test relevante 

salgskanaler til din 

Målgruppe – særligt 

digitalt

Nye muligheder

Hvad er de nye 

behov efter krisen?

Hvad skal du have 

med på hylden efter 

krisen

Kan du re-pakketere

dine kompetencer?

- Repositionere

Kan du kommunikere 

på nye kanaler?

Invester i nye 

relationer

Trim omkostninger

Klip dankortet

- hold op med at køb

Spænd livremmen ind

- Gå ned i løn

Stop ikke vigtige 

tiltag

Dialog med din revisor 

og bank

Få folk til arbejde 

gratis for dig

Slib Kniven

Når krisen flytter sig hvad 

skal du have styr på af 

processer for igen at kunne 

geare op

Råvarer

Designs

Ideer

Salgs skills og koncepter

Financiering af kommende 

varelager



MIN PLAN



Og husk:

Relationer med klar Retning = Resultater

Kan I bruge mig, så find mig på 

LinkedIN eller Vimavima.com 

Tak for i dag


