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NÅ I MÅL!
TRÆF DE RIGTIGE VALG
Martin Krusborg Jakobsen, Udviklingskonsulent
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GENVIND KONKURRENCEEVNEN

1.

Ny topledelse

2.

Skab lederskab

Indfør ledelse i nuværende ejerskab

Selverkendende ledelse

KOMMUNIKATION
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DEN RØDE TRÅD

De strategiske intentioner skal udmøntes i handlinger

• Nedbryd virksomhedens mål

• Sæt adfærd på mål

• Er kompetencerne til stede?

• KEEP IT SIMPLE

• Tydelig kommunikation

• Følg op! (og del) virkningen i budgetopfølgningen
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MOTIVATION AF ANSATTE

• Du skal vide noget om motivation, så du kan genkende en 
motiveret eller demotiveret medarbejder. 

• Forstå, hvad du selv bliver motiveret af, så du kan motivere dig selv 
og være en god rollemodel.

• Huske, at det, der motiverer dig som leder, ikke nødvendigvis er 
det samme som det, der motiverer dine medarbejdere.

MOTIVATION AF ANSATTE

• Så vidt muligt skabe de mest optimale rammer for medarbejderne.

• Sørge for, at dine medarbejdere arbejder mest muligt med deres 
styrker og kan se mening med deres arbejdsopgaver. Det er 
motiverende i sig selv.

• Hjælpe medarbejderne med at blive klarere på, hvad der motiverer 
dem.
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MOTIVATION

Det der motiverer… 

…er sjældent det modsatte af… 

…det der demotiverer

MOTIVATION - LEDER

• Værdier/stemme tilsidesættes

• Mangler viden, sparring og rammer

• Ser andre performe dårligt, uden konsekvenser

• Gentagne magtkampe

• Øvelser:

• Definér dine værdier

• Reflekter over hvad der giver dig god energi
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KOMMUNIKATION

• Leder i samarbejde med medarbejdere får gennemført de daglige 
handlinger, så såvel produktions mål, som strategiske mål indfries

• Leder inddrager netværk og interessenter i at få tilrettelagte 
ledelsen og gennemført de strategisk mål i virksomheden

• Leder har overblik over faktorer, der har indflydelse på produktion 
og økonomi, samt får gennemført de handlinger, der udnytter 
potentialerne på bedriften

• Leder har et strategisk sigte for udviklingen af bedriften, og i sin 
ledelse har fokus på sin vision, og at den bliver ført ud i livet
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OPTIMERINGSTJEK

Nye øjne på bedriften

Analyse af data

Gennemgang af produktionen

Dyrlæge kompetencer for dyr

Det handler om mennesker

Potentialeberegning

Valg af indsatsområder

Plan for udførelse

Opfølgning og tilretning

VEDHOLDENDE OPTIMERING

Ansvaret ligger hos ledelsen

Tydelig kommunikation (SMART)

Motivation - indre frem for ydre

Kompetenceafklaring - vil, kan, skal opgaver

Tilretning - gruppe eller 1:1

Nye holdspillere effektivt ombord
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VÆRKTØJER - OPERATIONEL

Handlingsplaner

LEAN

Organisations sammensætning

Funktioner og rollefordeling

Opstart og fastholdelse af medarbejdere

MOTIVATION OG SELVLEDELSE
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ORGANISATION KOMPETENCEKATALOG
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ARBEJDSPROCEDURE – SOP OPFØLGNING
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OPFØLGNING


