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Motiverede medarbejder yder op til fire gange så meget som umotiverede medarbejdere, men 

hvordan skaber man som leder motivation blandt sine medarbejdere, og hvordan motiverer man 

sine medarbejdere til at stræbe efter virksomhedens mål? 

De spørgsmål bliver belyst og besvaret ud fra ledelsesteorier, som er afprøvet i praksis ude hos 

landmændene gennem projektet ”god ledelse og gode produktionsresultater” med projektleder Lars 

Arne Nielsen. I oplægget vil ledelsesteorierne blive udfoldet af seniorkonsulent Tenna Holdorff 

Christiansen og fulgt op med praktiske erfaringer med brugen af værktøjer ved mælkeproducent 

Anders Langdahl. Slutteligt vil konsulent Michael Mortensen byde ind med behovet for og 

vigtigheden af ledelse i dansk landbrug.   

 

Der findes ikke lederskab uden følgeskab, men i en travlt hverdag med mange forskellige gøremål, 

rutiner og vaner, er det nemt at glemme, hvordan eller hvor vigtigt motivation af medarbejdere er for 

at skabe de gode resultater. 

Brugen af enkle motivationsprofiler giver dig og dine ansatte mulighed for at reflektere over, hvad 

der motiverer mest, og hvad det betyder i dagligdagen. Motivationsprofilerne medvirker til en større 

forståelse mellem medarbejdere og leder, og giver en fælles referenceramme både i 

ledelsesmæssige sammenhænge og i samarbejdsrelationer mellem medarbejdere. 

Resultatet af et øget fokus på medarbejdermotivation i ledelsen er mere motiverede medarbejdere, 

bedre produktionsresultater og mindre medarbejderudskiftning. Ganske enkelt fordi alle gør det, der 

motiverer dem mest, og som de derfor udfører med bedst kvalitet. Desuden reduceres antallet af 

konflikter og misforståelser, fordi man er opmærksom på forskelligheder mellem 

motivationsprofilerne. 

 

Det er vigtigt, at metoden er let forståelig og giver god mening i forhold til at forstå, hvad forskellige 

medarbejdertyper betyder for ledelse og opgaveløsning.  

 

 
 

 

 



På mange bedrifter kører arbejdsopgaverne på rutinen, men tit og ofte opstår uforudsete opgaver i 

løbet af dagen og ugen, hvilket kan skabe tidspres eller vælte planlægningen. Tavlemøder er én 

måde at sætte rutinerne i struktur og bruges til at planlægge næste uges arbejdsopgaver. Den 

skaber synlighed, og gør det fleksibelt at ændre eller tilføje arbejdsopgaver – både for landmand 

og medarbejdere.  

Med en weekplanner fordeles arbejdsopgaver, der ligger ud over de daglige rutineopgaver, f.eks. 

rengøring af kalvehytter, flytning af småkalve og rengøring af plansilo. En af fordelene ved brugen 

af weekeplaner er, at medarbejderne har en klar idé, over hvem der har ansvaret for de enkelte 

opgaver hen over ugen, og dermed spares der tid, fordi alle kender ugens arbejdsplan. På den 

måde bliver medarbejderne mere selvkørende og nye medarbejdere falder hurtigt ind i ugens 

arbejdsprogram. Medarbejderne oplever mere struktur og systematik gennem weekplanneren, 

hvilket medarbejdere oftest trives med.  

 

Forbedringstavlen kan bruges sammen med weekplanneren, men kan også bruges alene. 

Forbedringstavlen passer godt ind i de eksisterende rammer på mange bedrifter, hvor mange 

landmænd leder deres virksomhed ud fra en flad struktur, hvor de bestræber sig på at inddrage 

medarbejderne og skabe et godt socialt fællesskab. 

Forbedringstavlen understøtter den flade struktur, da den lægger op til, at medarbejderne løbende 

foreslår ændringer eller forbedringer på bedriften og i arbejdsgange, fremfor at lederen skal diktere 

oppe-fra-og-ned. Ros til medarbejdere og leder bliver sat i system via forbedringstavlen, hvilket ikke 

kun styrker fællesskabet, men også trivslen på arbejdspladsen. Samtidig bliver målene for bedriften 

synlige for alle og kommunikeret og forklaret for alle medarbejderne via forbedringstavlen, så ingen 

er i tvivl om, hvor bedriften skal hen, hvad den enkelte medarbejder skal gøre for at komme derhen, 

samt hvorfor det er vigtigt med lige det mål. Dette er med til at forhindre medarbejdernes tvivl om 

udførelsen af deres arbejdsopgaver, skabe et synligt mål med deres arbejde og i fællesskab skabe 

de gode resultater på bedriften fremfor medarbejdere selv prioriterer eller tager initiativer på 

bedriften, som understøtter deres egne mål eller holdninger. 

 


