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Eksekvering

Eksekvering

Model ”Eksekvering” består af ti 

udsagn om, hvad der kendetegner 

en leder, der er god til at eksekvere 

– altså til at få ting til at ske. 
Er en rollemodel

Belønner de 

rigtige

Giver overblik og 

fortæller

Spørg og får 

sandheden på 

bordet

Er handlekraftig 

og tager 

dialogen
Lytter og tager 

imod

Har SMARTE 

mål

Skaber 

enkelthed og 

mening

Følger op og 

giver feedback

Sørger viden 

hos kilden



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Hvad betyder eksekvering

Eksekvering

• Betydning af ordet – Se Den Danske Ordbog

• En leder, der god til at eksekverer, får ting til at ske. 



Hvornår 

Ønsker du, det du har planlagt og aftalt, skal føres ud i livet?

Med eksekveringsmodellen får du mulighed for at sætte fokus på, hvad der skal 

til for, at du får eksekveret og ting til at ske. Det kan være at føre en strategi ud i 

livet, men også tingene bliver gjort til tiden og som aftalt i dagligdagen

Får du det du har planlagt og aftalt til at ske – og er dine medarbejder med?



Hvordan

Modellen består af  består af 10 udsagn om en leder, der er god til at eksekvere. 

Prøv at hæfte de 10 udsagn på dig selv og vurder, om de passer på dig.

Brug skemaet på næste slide til at gå dybere ned i dine muligheder for at blive god til at 

eksekvere. Så er du klædt på til de udfordringer, mange landmænd har.



Fokus Sådan gør du

Skal i 

fokus Forslag til ændringer og handlinger

Rollemodel
Skab en god eksekve-

ringskultur ved at gå foran

• Vær en god rollemodel ved at være en autentisk leder

• Overhold aftaler og tidsplaner

• Involver og få alle til at  bidrage 

Beløn
Få medarbejderne til at 

eksekvere

• Beløn de rigtige medarbejdere

• Beløn de rigtige handlinger

• Vælg den rigtige belønning / de rigtige incitamenter

Overblik
Alle ved hvordan det går 

med eksekveringen

• Indsaml og bearbejd informationer om fremdriften

• Kommuniker til medarbejderne om mål og fremdrift

• Kommunikere rettidig, problemløsende og hyppig

Spørg
Vær åben og spørg også 

det der er svært

• Spørg og undersøg så du kender sandheden – tro ikke at du ved

• Gensidig feedback med tillid og ærlighed

• Få alle til at bidrage med ideer og løsninger

Handlekraftig 
Bidrager til fremdrift

• Kommunikerer selv med relevante interessenter

• Vis handlekraft og fjern unødvendig spild og støj. 

• Mødestruktur med fokus på fremdrift og udfordringer

Lytter
Modtag ris og ros for at 

fremme eksekveringen

• Lær at lytte til og tage imod feedback

• Få vurderinger fra andre, også dem du er uenig med

• Vær klar til at handle både på ris og ros 

SMART(E) MÅL
For dem der er med til at  

eksekvere

• Specifik, Målbar, Acceptabel, Realistisk, Tidsbestemt og Engagerende

• Udvælg nøgletal, der kan følge og vise udvikling. 

• Formidl resultaterne både de gode og dårlige

Mening
Så de involverede kan 

følge med

• Gør dig umage, så det giver mening for alle involverede

• Gør det simpelt uden at forsimple

• Gør det enkelt og klart

Følg op
implementeret og indhent 

potentialerne

• Følg op og giv feedback, der kan bruges til noget

• Anerkend resultater

• Lav aftaler om forbedringer

Viden
imødekomme udfordrin-

ger og fasthold fokus

• Udvikl kompetencerne hos dig selv og medarbejderne

• Søg coaching, sparring, mentoring og evt kurser. 

• Opsøg erfagrupper, rådgivere, medarbejderne m fl.



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Mere viden

Blive klogere på hvad en god rollemodel er:

• Autentisk ledelse – se præsentationen på LandbrugsInfo > Ledelse >Fokuseret Ledelse

• Plenummøder giver landmanden plads til overvejelser (for rådgivere) se LandbrugsInfo > Ledelse > Strategi

• 10 gode råd med fokus på at eksekvere strategien
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