
Ledelses
fundament 
- Dit kompas til god ledelse i L&F
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Forord 
Ledelse er det, der samler vores vidt-
favnende organisation. Vores organi-
sations fortsatte succes afhænger af 
et stærkt ledelseskorps, der formår at 
trække vores organisation i samme 
retning. 

Som leder i L&F er du midtpunkt for 
en række modsatrettede forventnin-
ger, som det kan være en kunst at navi- 
gere i. Du befinder dig midt i et kom-
plekst netværk af finansieringskilder, 
opdragsgivere og interessenter med 

Ledelsesfundamentet 
er dit kompas
Ledelsesfundamentet har til formål at 
gøre det klart, hvad der forventes af 
dig som leder i L&F. Kompasset giver 
dig nogle pejlemærker at navigere 
efter, som vi mener er særligt vigtige 
for at indfri L&F’s mission, vision og 
strategi. De skal give dig modet til at 
tage lederrollen på dig og mandatet til 
at udstikke en kurs. 

Ledelsesfundamentet er også vores 
fælles udgangspunkt for ledelse. 

krav til dig om at udtænke langsigtede 
løsninger – i en branche præget af 
uforudsigelige kursændringer. Og du 
skal forsøge at fastholde medarbej- 
dere – i en dynamisk organisation, 
hvor det eneste faste holdepunkt er, 
at vi skal imødekomme omverdenens 
foranderlige krav til os.  
At navigere i denne mangfoldighed af 
forventninger, hensyn og krav kræver 
et kompas.

Vi glæder os over, at vi med dette 
ledelsesfundament har fået et fælles 
grundlag for, hvordan vi sammen 
løfter ledelsesopgaven i L&F. 

De næste sider vil føre dig rundt i 
kompasset. Du vil få uddybet, hvad 
der ligger i hvert pejlemærke, hvorfor 
det er vigtigt, og hvordan du kan ar- 
bejde med det i din daglige ledelse. 

God læselyst!

konkurrerende værdier, interesser og 
dagsordener – et samarbejdssystem, 
hvor rollerne mellem kunde, konkur-
rent og kollega kan forskyde sig i løbet 
af samme dag.

Som leder oplever du et krydspres 
af forskelligartede hensyn. Du skal 
tilgodese hensynet til sikker drift og 
økonomisk stabilitet – samtidig med, 
at du skaber rammerne for et nysger-
rigt fagligt miljø, hvor der er rum til at 
tænke nyt og mod til at fejle. Der er et 

Pejlemærkerne er resultatet af input 
fra organisationens ledere. Det er de 
fælles succeskriterier, vi som samlet or-
ganisation vurderer os selv på, og som 
sikrer en fælles prioritering. De bety-
der, at vores medarbejdere vil møde 
en genkendelig lederrolle, der gør det 
nemt for dem at samarbejde på tværs 
af afdelinger og opgaver. Og at vores 
kunder og interessenter vil opleve en 
organisation i balance med sig selv, 
som giver dem tillid til, at vi kan skabe 
værdi og sætte dagsordener for dem. 

Hvor
for et 
ledel
sesfun
dam
ent? 
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Kompassets
centrum:
Du refl ekterer, prioriterer, 
kommunikerer og eksekverer

Kompassets centrum beskriver 
en dynamik mellem fi re centrale 
ledelseshandlinger. Tilsammen 
bør de kendetegne din tilgang til 
lederrollen og dit arbejde med kom-
passets fi re pejlemærker. 

Du refl ekterer 
Ledelse er ikke en konstant, men 
i konstant bevægelse. Det kræver 
fornemmelse for omverdenens skif-
tende krav og forståelse for, at gårs-
dagens dagsordener og stemninger 
ikke nødvendigvis gælder i dag. Det 
betyder, at der i enhver lederrolle er 
indlejret et behov for refl eksion. 

Som leder må du insistere på at skabe 
rum i din ledelse til at observere og 
analysere trends, tendenser og konse-
kvenser heraf. Hvilke bevægelser er i 
gang? Fagligt? Politisk? Teknologisk? 
På medarbejdersiden? På kundesiden? 
På medlemssiden? Din opgave som 
leder er at hæve dig op over den 
daglige sagsbehandling, så du kan få 
et klart blik for, hvor erhvervet, organi-

slutningen af hver måned er op til dig. 
Det vigtige er, at du skaber dit eget 
ledelsesmæssige refl eksionsrum, hvor 
du distancerer dig fra daglig drift, ad 
hoc-opgaver, telefonopkald og foku-
serer på din ledelse: Hvilke opgaver er 
jeg lykkes godt og mindre godt med? 
Hvorfor? Hvilken ledelsesmæssig ad-
færd har jeg haft held og mindre held 
med? Over for hvem? Bringer jeg min 
personlighed i spil i min ledelse på en 
frugtbar måde? Hvordan?

sationen og den enkelte medarbejder 
er på vej hen og afstemme dine store 
og små mål ud fra det. 

At refl ektere som leder handler også 
om at turde refl ektere over sit eget 
lederskab. Hvornår fremmer du en 
sag? Og hvornår er du bevidst eller 
ubevidst med til at langsommelig-
gøre? Hvornår lykkes du især med 
at motivere dine medarbejdere? 
Og hvornår oplever du et svækket 
følgeskab til din ledelse? Hvad er 
dine styrker og svagheder som leder? 
Hvornår udnytter du dine styrker, og 
hvornår stiller svaghederne sig i vejen 
for, at du når dine mål? Det handler 
om at fi nde en balance mellem til 
stadighed at udvikle din lederrolle og 
at skabe en konsistent ledelsesstil, der 
giver dig troværdighed som leder.

Helt konkret betyder det, at du sætter 
tid af i kalenderen til ledelsesmæs-
sige overvejelser. Om det er tyve 
minutter hver eftermiddag, to timer 
hver mandag morgen eller en dag i 
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Du prioriterer 
Refl eksionen skulle gerne sætte dig 
i stand til at prioritere – at vælge 
opgaver og møder fra og til på et 
velovervejet grundlag og uddelegere 
tillidsfuldt med blik for dine medarbej-
deres potentialer.  

Som leder er du politimanden i vej- 
krydset, der dirigerer trafi kken. Du skal 
have modet til at starte og stoppe 
projekter, til at sortere i kundemøder 
og prioritere sager højt eller lavt. Tit 
kan vi være fristede til at løbe efter de 
kortsigtede her og nu-gevinster. Det 
kan være det rigtige, hvis dette priori- 
teres på baggrund af en refl ekteret 
stillingtagen; andre gange vil det være 
mere hensigtsmæssigt at gå efter de 
langsigtede mål. 

Spørg dig selv: Hvilke prioriteringskri-
terier lægger jeg til grund for de valg, 
jeg træff er som leder? Hvornår kunne 
jeg overveje at udvise lidt mere mod, 
slå koldt vand i blodet og fokusere 
på det langsigtede fremfor her og 
nu-tilfredsstillelse? Hvilke muligheder 
kunne opstå i min afdeling, hvis jeg 
fokuserede på de store opgaver og 
den strategiske retning, velvidende at 
mindre opgaver vil blive løst løbende 
eller måske helt falde bort? Hvad ville 
det koste eller kræve? 

tioner kan jeg dele med min nærm-
este leder for at hjælpe ham/hende i 
sin ledelse? Hvilke ord støder, og hvilke 
styrker samarbejdet med mine leder-
kolleger? Hvordan kan jeg begrunde 
mine ledelsesbeslutninger, så jeg får 
følgeskab fra mine medarbejdere? 
Hvilken form for feedback skal den 
enkelte medarbejder have for at 
blive motiveret til at løse en bestemt 
opgave? 

Du eksekverer 
Sætter du tid af til at refl ektere og pri-
oritere, og gør du en dyd ud af at kom-
munikere klart og modtagerrettet, 
har du skabt et grundlag for, at du kan 
eksekvere som leder. 

Som leder skal du sikre, at planer 
bliver omsat til handling og idéer til 
synlige resultater. Du skal have modet 
til at vælge det rigtige ledelsesværktøj 
(ikke det letteste) i hver enkelt situa-
tion. Og du skal gøre det tydeligt, hvad 
hver enkelt medarbejder bliver målt 
på – og hvorfor – og følge op på de 
beslutninger, der er truff et.
 

Du kommunikerer 
For at få følgeskab til din ledelse er 
det vigtigt, at du kommunikerer dine 
prioriteringer. 

Som leder skal du sørge for, at din 
enheds strategi er veldefi neret, og 
planerne for den daglige drift er klare. 
Alle beslutninger skal være menings-
fulde og retningsvisende for dine 
medarbejdere. Især er det vigtigt, at 
du skaber tryghed ved at lytte, for-
klare og begrunde rationalet bag dine 
beslutninger og bag organisatoriske 
forandringer. 

At kommunikere entydigt er også at 
kommunikere forskelligt og fl eksibelt 
afhængigt af modtageren. Eksterne 
interessenter, din egen leder og dine 
lederkolleger er tre grupper med 
hver sin viden og værdier, der kræver 
forskellige informationer og forskellig 
vinkling af dine budskaber. Og dine 
medarbejdere er på forskellige stadier 
i deres arbejdsliv – de har hver især 
en række særlige behov, der kræver 
individuel opmærksomhed. Det 
kræver, at du er observant og lydhør, 
så du som leder kan møde hver enkelt 
gruppe eller person med en relevant 
kommunikationsform: Hvordan kan 
jeg vinkle en given serviceydelse, så 
kunden ser værdien? Hvilke informa-
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“At refl ektere som leder 
handler også om at turde 
refl ektere over sit eget 
lederskab”
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Kompassets 
nordlige 
pejlemærke:
Du leder efter kerneopgaven

Hvad betyder det? 
Kerneopgaven er din ledelsesmæs-
sige nordstjerne. Kerneopgaven skal 
forstås som den samlede opgave, som 
din afdeling er sat i verden for at løse. 
Sagt anderledes: 
Hvad ville kunder og interessenter 
mangle, hvis afdelingen ikke eksiste-
rede? Hvis L&F fx ikke havde en afde-
ling der arbejder med miljø , ville der 
mangle viden om rammevilkår inden 
for miljø, planlægning og natur – dels 
i forhold til at kunne agere optimalt 
inden for lovgivningen/reguleringen i 
dag, dels i forhold til at kunne påvirke 
de fremtidige rammer og forvaltning. 
Kerneydelser dækker over de forskel-
lige ydelser som hver enkelt, eller min-
dre grupper, leverer, for, at afdelingen 
samlet set kan løse kerneopgaven.

At du leder efter kerneopgaven bety-
der, at du både i de større strategiske 
beslutninger og i hverdagens små 
prioriteringer har blik for, hvad der er 
L&F’s og din afdelings eksistensber-
ettigelse. Alle dine ledelsesbeslutnin-
ger og -handlinger skal med andre ord 
være begrundet i kerneopgaven. 

om sammenhængen mellem de en-
kelte opgaver og kerneopgaven kan 
være med til at fastholde blikket på 
de langsigtede mål, der sikrer vores 
organisation stabilitet indadtil og tro-
værdighed udadtil. 

Et ledelsesmæssigt fokus på kerne-
opgaven er særlig vigtigt, fordi L&F 
er en vidtfavnende organisation 
med mange forskellige dagsordener. 
Det er en fælles udfordring, at vi har 
forskellige opdragsgivere og derfor 
får opgaver fl ere forskellige steder fra 
samtidig. Det kræver, at vi er dygtige 
til at sætte fælles mål, så afdelingerne 
ikke løber i hver sin retning og ender 
med at modarbejde hinandens 
mandater. Et dilemma, der fx kan 
opstå, når politiske ønsker, faglige ud-
viklingsmuligheder og fondsmæssige 
logikker peger i hver sin retning. Ker-
neopgaven giver dig som leder en klar 
ramme og et klart mandat i forhold til 
at prioritere afdelingens opgaver. 

Det er dit ansvar som leder at gøre 
kerneopgaven levende og menings-
fuld. Den enkelte medarbejder skal 
forstå sin rolle ud fra afdelingens 
kerneopgave og have et klart billede 
af, hvilke kerneydelser, han eller hun 
bidrager med til kerneopgaven. Her 
har du som leder en vigtig rolle som 
oversætteren, der omsætter astrakte 
visioner til værdiskabende projekter 
og overordnede strategier til konkrete 
handlingsvejledninger. 

Kerneopgaven er altså på en gang 
noget, du leder ud fra, og noget du 
taler ind i hver enkel opgave, projekt 
og kunde. 

Hvorfor er det et vigtigt 
pejlemærke? 
I en travl hverdag kan det være fris-
tende at prioritere ad hoc-opgaver og 
hastesager. Det kan resultere i kort-
sigtet tænkning, hvor vi skifter retning, 
hver gang en delproces er færdig. 
Dermed udsætter vi vores medar-
bejdere, kunder og interessenter 
for en forvirrende og utryghedsska- 
bende foranderlighed. Tydelighed 

Hvordan navigerer du som leder 
efter dette pejlemærke?
 • Vær strategisk!
 • Vær opmærksom på, om du og 
dine lederkolleger har samme billede 
af kerneopgaven. Spørg ind til deres 
opfattelse og formulér din egen. 
 • Brug afdelingsmøder og status-
møder som anledninger til at sætte 
ord på kerneopgaven. Få dine medar-
bejdere til at forholde sig aktivt til ker-
neopgaven som jeres samlede – og 
samlende – mål.
 • Præcisér, hvordan hver ny opgave i 
afdelingen kan ses som en kerneydel-
se i forhold til kerneopgaven. 

 • Brug udviklingssamtaler til at 
tydeliggøre den enkelte medarbejders 
rolle i forhold til kerneopgaven.
 •  Hav øje for kerneopgaven, når du 
refl ekterer over din ledelse. Spørg dig 
selv, om dine prioriteringer afspejler 
kerneopgaven.

I vores øvelseshæfte fi nder du nogle 
øvelser, som du kan lave med dine 
medarbejdere på et personalemøde 
for at skærpe deres blik for kerneop-
gaven og gøre den nærværende og 
meningsfuld for dem.

Refl eksionsspørgsmål
• Hvordan bruger du kerneopgaven 
som en ledestjerne for din ledelse?
• Hvad har du gjort de seneste seks 
måneder for at fremhæve afdelingens 
kerneopgave?
• Hvem ville først opdage det, hvis I 
ikke løste kerneopgaven? 
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“Det er en fælles 
udfordring, at vi har 
forskellige opdrags-
givere og derfor får 
opgaver fl ere forskel-
lige steder fra samtidig”
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Kunderne
interessenterne
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Kompassets 
østlige 
pejlemærke1:
Du fokuserer på 
kunderne/
interessenterne

Hvad betyder det? 
Vi er til for landmændene, agroindu-
strien og fødevarevirksomhederne. 
Det betyder, at deres virksomheders 
strategi og indtjening er vores eksis-
tensgrundlag. En af dine fornemmeste 
opgaver som leder i L&F er derfor 
at sikre, at vi altid sætter os i vores 
kunders og interessenters sted og 
lytter til deres behov. Som leder må 
du hele tiden stille dig selv og dine 
medarbejdere spørgsmålene: Skaber 
det her projekt eller den her opgave 
værdi for landmanden, agroindustrien 
eller for fødevarevirksomhederne? 
Hvordan? Hvorfor? Hvornår? 

At fokusere på vores kunder og inte-
ressenter betyder ikke kun, at vi lytter 
til de behov, de selv udtrykker. Vi skal 
også kunne sætte os i vores kunders 
kunders sted, være på forkant og 
udfordre dem på deres behov ved at 
gøre dem opmærksomme på fremti-
dige udfordringer eller fi nde løsninger 
på problemer, de måske endnu ikke 
selv har opdaget, at de har.  Du har 
derfor som leder en vigtig opgave i 

vores kunder og interessenter: Vores 
politiske opbygning betyder, at vi 
dagligt støder på konfl iktende inter-
esser fra eksempelvis en organisation 
og en virksomhed, eller virksomhed 
og primærproducent, hvor det kræver 
diplomatisk balancegang at tilgodese 
begge interessentgrupper. Vores øn-
ske om at lytte til vores interessenter 
kan resultere i en uproduktiv beha-
gesyge, hvor vi ikke tør tænke nyt på 
deres vegne – en form for ”hensynsløs 
hensynsfuldhed”. Vores ønske om at 
være visionære i vores rådgivning kan 
omvendt resultere i, at vores kunder 
bliver utrygge, fordi nytænkning 
altid indebærer en risiko for fejl og 
økonomisk usikkerhed. Og endelig 
kan vores egne faglige interesser, 
faste arbejdsgange og fondsbaserede 
regneark være med til at sløre vores 
blik for kundernes og interessenternes 
faktiske behov. Vi har derfor brug 
for ledere, der kan mediere mellem 
konfl iktende interesser, imødegå 
frygten for forandringer og modstå 
rammevilkår og fonds- og organisa-
tionsinterne logikker, så vi altid sætter 
interessenternes interesser forrest. 

at sikre, at vi fungerer som visionære 
rådgivere, der har modet til at bane 
nye værdiskabende veje i takt med, 
at samfundet, forretningsgange og 
faglighed udvikler sig. Vores om-
dømme og indfl ydelse afhænger af 
vores evne til at udvikle fagligt frem-
synede, innovative løsninger for vores 
kunder og interessenter. 

Hvorfor er det et vigtigt 
pejlemærke? 
I en omverden, hvor alle kan have 
en holdning og skabe debat via de 
sociale medier, er loyale kunder langt 
fra en selvfølge. Der fi ndes alternativer 
til vores organisation, og der kommer 
hele tiden nye aktører på banen, 
som udsætter os for nye former for 
konkurrence. Det er derfor afgørende, 
at vi hele tiden skærper blikket for, 
hvordan vi i L&F kan vise vores kunder 
og interessenter, at vi skaber værdi for 
dem. Kun derved kan vi tilskynde dem 
til at være loyale. 

Der er en række ledelsesmæssige 
udfordringer i at fastholde fokus på 

 1 Betegnelsen kunder/interessenter inkluderer medlemmer, brugere og andre samarbejdspartnere.

Hvordan navigerer du som leder 
efter dette pejlemærke?
 • Vær lydhør!
 • Skab en tæt kontakt til kunder og 
interessenter. Spørg, hvad de har brug 
for, og afkod uudtalte behov. Følg op 
på projekter og salg. 
 • Gør kundeperspektivet 
nærværende i det daglige arbejde. 
Tal det ind i afdelingens projekter. 
Brug møder og andre anledninger til 
at sætte ord på, hvem kunden er, og 
gøre deres perspektiv gældende. 
 • Videregiv kunder og interessenters 
feedback til dine medarbejdere og 
lederkolleger. Både den positive og 
den negative.
 • Vær opmærksom på, om faglige 
kæpheste eller fastlåste arbejdsgange 

skygger for kunde- og interessentpers-
pektivet. Tilskynd dine medarbejdere 
til at se ud over egne interesser og 
sætte sig i kundernes og interessent-
ernes sted.
 • Afklar altid, hvem en given opgave 
er til gavn for, og hvilken eff ekt den 
skal have for dem. Gør det tydeligt, 
hvilke behov vi afdækker for hvilke 
kunder, når du afsætter penge. 
 • Inspirér til at rådgive visionært. 
Understøt kreativt mod til at bruge 
afdelingens faglighed til at udfordre 
kunder og interessenter på deres be-
hov. 
 • Kommunikér modtagerrettet. Tal 
og skriv dig ind i kundernes verden og 
interessenternes sprogbrug. 

Refl eksionsspørgsmål
• Kunden/interessenten er i cen-
trum, men har han/hun opdaget det?
• Hvordan kan du se, at de har 
opdaget det?
• Hvornår understøtter du især 
kundeperspektivet i din ledelse?
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“I en omverden, hvor 
alle kan have en hold-
ning og skabe debat via 
de sociale medier, er 
loyale kunder langt fra 
en selvfølge”
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Kompassets 
sydlige 
pejlemærke:
Du fremmer 
sammenhængskraft

Hvad betyder det? 
Sammenhængskraft er, når alle tand-
hjul i organisationen arbejder sammen 
til gavn for kunder og interessenter. 
Det kræver, at du skaber gennem-
sigtighed i din egen enhed, så hver 
medarbejder er bevidst om, hvad de 
selv og deres kolleger kan byde ind 
med af faglighed, erfaring og viden. Du 
har som leder et ansvar for at udvikle 
arbejdsgange og skabe faglige og 
sociale relationer, der gør det nemt for 
dine medarbejdere at udveksle ideer 
og faglige perspektiver på tværs af 
opgaver, områder og funktioner. 

I et større perspektiv handler det 
om, at du ser ud over din afdeling og 
opfanger den viden, der er til stede i 
organisationen og i dit netværk. Du 
og dine lederkolleger har en vigtig 
opgave i at trodse silotænkning og at 
få jeres medarbejdere til at se sig selv 
som en del af hele det brede L&F og 
indgå i fl ere fællesskaber samtidig. 
Vi kan som organisation kun skabe 
resultater for vores kunder og inter-
essenter, hvis vi formår at bygge bro 

opgaveløsning. Sammenhængskraf-
ten er udfordret fra fl ere forskellige 
sider: Mange områder er bundet 
op af sektorspecifi kke politikker, 
der kan gøre det vanskeligt at sikre 
samstemmighed om, hvad der er 
organisationens politik på et område. 
Videndeling kan resultere i frygt for at 
miste magt og indfl ydelse. Ressourcer 
og fi nansieringsmodeller kan gøre det 
svært at måle på tværgående ydelser 
og derfor lægge op til kassetænkning 
og rivalisering. Der er mange mål-
grupper, dagsordener og vinkler i den 
samlede værdikæde, som kan gøre 
det fristende kun at identifi cere sig 
med en del af organisationen. Alle 
disse udfordringer gør det vigtigt med 
en vedholdende ledelsesmæssig vilje 
til at bekæmpe lukkede subkulturer, 
hvor man defi nerer sig selv til forskel 
fra ”de andre”, og i stedet fremme 
forståelsen for det, der samler os som 
organisation. 

mellem organisationens forskellige 
afdelinger og fagligheder og have 
fokus på den samlede værdikæde. 
Du må derfor aldrig isolere dig i din 
ledelsesopgave. Det er dit ansvar 
at netværke de bedste resultater 
frem ved at fremme samarbejde og 
samhørighed mellem din egen og 
de øvrige enheder i organisationen, 
så alle får gavn af den specialiserede 
faglighed. 

Hvorfor er det et vigtigt 
pejlemærke? 
Sammenhængskraften er en forud- 
sætning for hele set up’et omkring 
fødevareklyngen med henblik på at 
sikre indfl ydelse. At vi repræsenterer 
hele værdikæden – fra såning af 
frø til bearbejdning, produktion og 
salg af fødevarer – er unikt for os 
og gør, at vi skal interessere os for, 
hvad de andre afdelinger kan. L&Fs 
gennemslagskraft ligger i vores blik 
for erhvervets tværgående relationer 
og interesser. Vores kunder og inter-
essenter har derfor brug for, at vi tænker 
bredt og sammenhængende i vores 

Hvordan navigerer du som leder 
efter dette pejlemærke?
 • Vær nysgerrig!
 • Del viden. Udvis tillid til andre 
afdelinger og del dine egne og din 
afdelings erfaringer og faglighed med 
dine lederkolleger. 
 • Del medarbejdere. Kig efter rele-
vante kompetencer i andre afdelinger 
i stedet for at gå efter at løse alle 
opgaver med folk i egen afdeling. Vær 
opmærksom på, hvor din afdeling 
kan bidrage med faglighed eller res-
sourcer andre steder i organisationen 
og stil medarbejdere til rådighed for 
tværgående opgaver.
 • Tilskynd dine medarbejdere til at 
tale sammen på tværs. Anspor dem 
til at deltage i tværgående projekter. 
Prioritér sociale aktiviteter og perso-
nalesamlinger.

 • Vær brobygger. Etablér formelle 
og uformelle netværk på tværs af af-
delinger. 
 • Vær tydelig om, at samarbejde er 
vigtigt. Indfør procedurer, der sikrer 
samarbejde uden for eget område. 
 • Gør det til en vane at spørge dine 
medarbejdere: ”Hvem har du inddra-
get?” Anerkend, når medarbejdere 
tager initiativ til at inddrage eller vi-
dendele.  
 • Brug organisationen som fælles 
referenceramme. Udbred kendskabet 
til organisationens andre fagområder, 
specialer og produkter. Italesæt fælles 
mål og skab forståelse for andre afde-
lingers strategier og mål. 

Refl eksionsspørgsmål
• Hvad forstår du og din afdeling 
ved begrebet sammenhængskraft?
• Hvordan kan du i din ledelse tyde-
liggøre værdien af sammenhængskraft?
• Hvilke opgaver eller fokusområder 
kunne du give medarbejderne for at 
øge den tværorganisatoriske sam-
menhængskraft i koncernen?

19Ledelsesfundament

“I et større perspektiv 
handler det om, at du ser 
ud over din afdeling og 
opfanger den viden, der 
er til stede i organisa-
tionen og i dit netværk”
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Vækst



Kompassets 
vestlige 
pejlemærke:
Du skaber vækst

Hvad betyder det? 
Vi er en virksomhed på linje med de 
virksomheder, vi repræsenterer. Der-
for skal der også være god økonomi 
i det, vi gør, hvis vores organisation 
skal overleve. Det betyder, at du som 
leder arbejder målrettet for at skabe 
vækst for både vores kunder og inte-
ressenter og for L&F. Det er dit ansvar 
at afkode, hvad der vil være de vig-
tigste ydelser i fremtiden, og løbende 
vurdere, om der stadig er efterspørg-
sel på de ydelser, din enhed tilbyder. 
Du må have modet til at forlade ydel-
ser, der ikke længere er lønsomme til 
fordel for nye tidssvarende ydelser. 

At skabe vækst betyder også, at du 
som leder udviser forretningsmæssig 
helhedstænkning. Det indebærer, at 
du hele tiden forholder dig til, om din 
enheds ydelser kan kombineres med 
andre enheders ydelser. Eller om din 
afdelings erfaringer eller viden på an-
den måde kan skabe øget indtjening i 
andre dele af organisationen. 

størst indtjening.
 I en organisation med engagerede 
fagprofessionelle kan det desuden 
være en udfordring at få faglige ambi-
tioner og økonomi til at hænge sam-
men. En medarbejder kan fx ønske at 
løse en opgave med 120 projekttimer 
for at løse opgaven fagligt forsvarligt, 
men som leder har du kun 95 pro-
jekttimer til rådighed. Heri ligger en 
ledelsesmæssig balanceakt mellem på 
den ene side at anerkende medarbej- 
dernes faglige stolthed, og på den an-
den side at undgå, at medarbejdernes 
faglige ambitionsniveau kommer  til 
at stå i vejen for en økonomi i balan-
ce. Der ligger derfor en vigtig 
ledelsesmæssig opgave i at binde 
fortællingen om forretning og 
faglighed sammen, så vi på en gang 
stræber efter høj kvalitet, bæredygtig 
økonomi og motiverede medarbej-
dere. 

Ud over den rent økonomiske vækst 
har du også en vigtig opgave i forhold 
til at skabe faglig vækst. Vi har i L&F i 
stigende grad brug for meget specia-
liserede kompetencer, og det er derfor 
vigtigt, at du kan tiltrække dygtige 
medarbejdere og gøre arbejdspladsen 
attraktiv for dem at udvikle sig i. Det 
betyder, at du skaber et nysgerrigt 
og fagligt stimulerende miljø, hvor 
dine medarbejdere kan bringe deres 
fagligheder i spil og udtænke innova-
tive løsninger. 

Hvorfor er det et vigtigt 
pejlemærke? 
Mange af vores organisations opgaver 
er projektfi nansiererede. Det rejser et 
tilbagevendende dilemma, om man 
skal man sende dygtige medarbejdere 
ud at sælge eller indhente medarbej-
dere til at færdiggøre et projekt. 
Økonomi bør spille en afgørende rolle 
i denne prioritering. Vi har derfor brug 
for ledere på alle niveauer, der har et 
forretningsmæssigt blik for at placere 
medarbejderne der, hvor de skaber 

Hvordan navigerer du som leder 
efter dette pejlemærke?
• Vær fremsynet!
• Gør det klart, hvilken værdi det 
skaber, når du udvikler strategier og 
prioriterer indsatsområder. Det er ikke 
nok, at vores produkter og ydelser er 
fagligt interessante, der skal også være 
god forretning i indsatsen – både for 
os og for vores kunder.
• Sørg for, at der er balance i øko-
nomien i alle projekter. Lav realistiske 
budgetter og afstem dit og dine med- 
arbejdernes ambitionsniveau med 
budgettet. 
• Brug dine medarbejdere der, 
hvor de skaber mest værdi. Vurdér 
løbende, hvor den enkelte medarbej- 
der bidrager mest, eksempelvis i en 
sælgende funktion eller i rollen som 
projektmedarbejder. 

• Vær ikke bange for at sige nej til 
opgaver med dårlig økonomi for L&F.
• Prioritér løbende sparring og 
medarbejderudvikling. Spot dine me-
darbejderes og din enheds nærmeste 
udviklingszone og skab rum for, at 
potentialer kan udfolde sig. 
• Bak op om medarbejdernes 
udviklingsinitiativer. Vær åben for in-
terne muligheder i organisationen.  
• Lyt til bekymringer. Giv plads til at 
medarbejderne kan få luft for betæn-
keligheder, tvivl og kritik. 

Refl eksionsspørgsmål
• Hvordan er balancen i dit 
ledelsesmæssige fokus mellem vækst, 
økonomi og leverancer?
• Hvordan taler du med dine med- 
arbejdere om værdiskabelse og juste-
ring af ambitioner?
• Hvad gør du for at sikre et stimu-
lerende arbejdsmiljø?

“Vi har i L&F i stigende 
grad brug for meget 
specialiserede kompe-
tencer, og det er derfor 
vigtigt, at du kan til-
trække dygtige medar-
bejdere og gøre arbejds - 
pladsen attraktiv for 
dem at udvikle sig i”
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Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
W www.lf.dk

Vil du vide mere, så fi nder du inspiration, 
øvelser m.m. på Ledelsesportalen 
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