
FOKUS PÅ FEM
Vores fem prioritetsområder for ledelse

— og hvordan du kan mestre hvert område



Mennesker er centrum i alt, vi gør hos Sodexo. Det er af afgørende betydning for vores 
succes at lede vores medarbejdere på en måde, som gør det muligt for dem at realisere 
deres fulde potentiale og dermed yde deres maksimale.

Vores engagement og kundeundersøgelser gennem de senere år har givet os et klart billede 
af, hvordan det er at arbejde for Sodexo og i hvor høj grad vi lever op til vores egne 
principper og værdier. 

Vi fandt ud af, at der findes mange gode eksempler på teamlederskab i vores organisation. Du 
kan se nogle af dem belyst i dette hæfte. Vi har også konstateret, at vi ikke altid 
implementerer denne praksis på en konsistent måde. Vi har brug for at blive bedre til at tale 
med vores medarbejdere, anerkende det gode arbejde, de gør, og tage os tid til at tale med 
dem om deres præstationer og udvikling.

Disse ting er ikke valgfrie. De er afgørende for, at vi kan levere fremragende resultater. Og de 
gør naturligvis Sodexo til et en bedre arbejdsplads for alle.

For at opnå dette, er du nødt til at sætte FOKUS PÅ FEM nøgleområder for at kunne lede 
dine medarbejdere effektivt. Ved din næste evaluering skal du gøre rede for, hvordan du har 
arbejdet med disse områder.

I dette hæfte bliver de fem områder behandlet: Herunder hvad vi forventer af hver leder, hvad 
der skal fokuseres på, og hvor man kan finde hjælp og vejledning, hvis man har brug for det.

Du vil se, at det, der står i denne brochure, ikke er noget nyt. Nøglen er at sikre, at du 
kontinuerligt gør disse ting godt – dag efter dag. 

Som leder spiller du en afgørende rolle i at hjælpe os med at få det bedste frem i vores 
medarbejdere. Hvis du følger vejledningen i denne brochure, vil du hjælpe med til netop dette. 

Simon Seaton

Chief Operating Officer
Sodexo Remote Sites Western Region
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HVOR MAN KAN FINDE HJÆLP

• Brochuren ”Managers’ guide - communication”

• Videoguides og eLearning tutorials

Besøg www.sodexoremotesites.com/hr/growing-hr-
employees.php og vælg linket til dit land.

Alle informationer til Fokus på fem samt links til 
relevante sider kan findes her.

Kommunikation

Kommunikér ansigt til ansigt med dit team regelmæssigt, hvor de kan bidrage med deres 
forslag, ideer og feedback.

Uanset, hvad der motiverer medarbejderne på jobbet, ønsker alle at være en del af noget.

Fortæl medarbejderne, hvad der sker, både i din enhed og på andre planer i virksomheden. Lad 
dem vide, hvordan de kan bidrage – så vil de begynde at føle sig som en del af den større 
sammenhæng.

Bed dem om feedback eller forslag – så vil de føle sig værdsæt. Du vil også få større 
indsigt i de problemstillinger, der påvirker dit team, og hvordan de kan løses.

FOKUS PÅ FEM

HVAD VI FORVENTER AF DIG

HVORFOR DET ER VIGTIGT

Tal med dit team hver uge. Det behøver ikke tage lang tid. Et møde på fem minutter ved 
hvert vagtskiftes begyndelse kan være overraskende effektivt og hjælpe  medarbejderne 
med at fokusere på arbejdsdagen, de har foran sig.

Forklar hvorfor: Hvis du begrunder beslutninger og handlinger, så vil dit team være 
meget mere tilbøjelig til at støtte dem.

Stil spørgsmål: Opmuntr dit team til at dele deres synspunkter og ideer. Men sørg for, 
at du handler på deres feedback eller forklar, hvorfor du ikke kan gå videre med deres 
forslag.

Toolbox Talks: Brug videoerne om standarddriftsprocedurer og Toolbox Talks til at gøre 
dine budskaber om sikkerhed klare og involverende. De kan ses på www.sodexo-glo.com. 
Brugernavnet er ‘Vcoach’ og password er ‘Learning01’.

NØGLEOMRÅDER AT FOKUSERE PÅ
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Shane Rees
Facilities Manager – Ocean Endeavour (Shetland)

Kommunikation er naturligvis en vital del af at arbejde effektivt i et team. Jeg skal sørge 
for, at mit team har alle de informationer og ressourcer samt al den støtte, som det har 
brug for, for at kunne yde en god Sodexo-service overfor alle vores kunder, dag efter 
dag. For mig er det virkelig vigtigt at overholde mine løfter og forpligtelser, samt at forstå 
det pres, som mit team arbejder under. For at kunne gøre dette, skal jeg lytte lige så 
meget, som jeg taler!

Efter min mening er en leders mest nyttige værktøj dét at kunne give positiv, konstruktiv 
og praktisk feedback. Dette hjælper os med at udvikle os personligt og fagligt. Det 
hjælper, når vi drøfter individuelle præstationer og teampræstationer. Det viser, at jeg 
som leder er bevidst om, hvad der foregår, og at det interesserer mig at hjælpe 
medarbejderne med at forbedre deres indsats. Det handler også om at give ros og positiv 
feedback – det er en mulighed for at takke medarbejderne for et veludført stykke arbejde. 
Jeg værdsætter det, og håber, at mit team gør det samme.

Jeg  tror, at en af de vigtigste opgaver, en leder har, er at fjerne de forhindringer, der 
kommer i vejen for, at teamet kan yde sit allerbedste. Den eneste måde, hvorpå dette 
kan gøres, er at lytte til teamet og høre, hvilke problemer, der er, og at handle, for at 
gøre noget ved det. Hvis jeg ikke kan ændre tingene, forklarer jeg altid hvorfor og så 
kan vi forsøge at finde andre fremgangsmåder, som kan forbedre situationen.

FOKUS PÅ FEM
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Anerkendelse

HVAD VI FORVENTER AF DIG

Anerkend dit team regelmæssigt, både uformelt og gennem effektiv brug af vores 
forskellige belønningskanaler. 

HVORFOR DET ER VIGTIGT

Vi har alle brug for at føle os værdsat, uanset om vi er hjemme eller på arbejde.

Jævnlig, positiv anerkendelse viser, at du er interesseret nok i dit team til at være opmærksom 
på, hvad de enkelte teammedlemmer gør. Det får dem ikke blot til at føle sig værdsat, men 
opmuntrer dem også til at fortsætte med at yde deres bedste på jobbet.

Når man belønner en specifik adfærd, øger det også sandsynligheden for at den adfærd 
bliver gentaget. Så jo flere gode ting, du kan finde at give anerkendelse for, jo større 
chance har du for at forbedre teamets præstationer.

HVOR MAN KAN FINDE HJÆLP

• Brochuren ”Managers’ guide - recognition”

• Videoguides og eLearning tutorials

• Guiden ”Sodexo-Ånden”

Besøg www.sodexoremotesites.com/hr/growing-
hr- employees.php og vælg linket til dit land.

Alle informationer til Fokus på fem samt links til 
relevante sider kan findes her.

FOKUS PÅ FEM
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Ram plet: Gør din anerkendelse specifik og oprigtig, og giv den på det rette tidspunkt. 
Hold det at udpege forbedringsmuligheder tidsmæssigt adskilt fra anerkendelse.

Fang nogen  i at gøre noget rigtigt: Vi lægger ofte kun mærke til det, når nogen gør noget 
forkert. Hvorfor ikke fange nogen i at gøre noget rigtigt? 

Gør det hver dag: Med en smule øvelse bliver det lettere at få øje på ting, man kan give ros
for. Hold udkig efter kolleger, som er rollemodeller for vores værdier – servicemindedhed,
teamånd og udviklingsparathed.

Brug alle kanaler: Et verbalt ”tak”, en håndsskreven besked, teammøder, fejring af
milepæle, gavekort, takkekort, nomineringer til prisen ”Sodexo-Ånden” – der er mange måder
at vise sin værdsættelse på.

NØGLEOMRÅDER AT FOKUSERE PÅ
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Diane McDonald
Facilities Manager – BG Group (Skotland)

Du kan ikke lede et team ved udelukkende at fokusere på, hvad de enkelte medarbejdere 
skal gøre bedre. Jeg tror, man får mest ud af medarbejderne, når man anerkender dem, når 
tingene går som de skal. En ting, man skal være opmærksom på ved anerkendelse og ros, 
er, at hvis man ikke er specifik nok, ved medarbejderne ikke, hvad de bliver takket for. Jeg 
mener, at hvis man takker nogen for noget, så skal de være klar over, hvad de gjorde, som 
var godt, og hvorfor det betyder så meget. Man skal bruge en række forskellige metoder til 
at give ros, for at det hænger fast.

Hver måned kårer vi månedens medarbejder, hvor det er medarbejderne selv, der nominerer 
hinanden baseret på Sodexos værdier. Vinderne modtager £ 25 i form af John Lewis-
gavekort og et takkekort.

Vi laver også af og til en virkelig stor takke-event sammen med en kunde. Vores 
altmuligmand modtog for nylig et gavekort fra BG Group og blev takket officielt på 
rådhuset for hans fremragende kundeservice – det var en fantastisk event!

Og vi har også for nylig oplevet at hele teamet var nomineret ved en prisuddeling  på 
rådhuset for fremragende udført arbejde. Jeg måtte holde en tale foran hele BG Group og 
forklare, hvilke udfordringer vi havde haft med at nedbringe omkostningerne, uden at det 
ville få indflydelse på kvaliteten af den service, vi yder. Alle medarbejdere modtog gavekort  
og takkekort.

Jeg mener, at det er tydeligt at se, at hvis man giver sit team oprigtig og ægte 
anerkendelse for deres arbejde, så vil de enkelte personer i teamet give anderkendelsen 
videre til deres kolleger. Vi har virkelig fokuseret  på uddelingen af prisen for ” Sodexo-
ånden”, og det har givet gode resultater. Medarbejderne værdsætter den hjælp og støtte, 
de modtager fra hinanden og de anerkender hinandens indsats aktivt – det er virkelig 
godt at se.

FOKUS PÅ FEM
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Medarbejdervelfærd

HVAD VI FORVENTER AF DIG

Dit teams velbefindende og præstationer er det, som får virksomheden til at fungere. Gennemfør 
evalueringsprocessen med hvert medlem af dit team, uanset hvad deres niveau er. Hver 
medarbejder har ret til en meningsfuld evaluering og én til én-møder, så de ved, hvad der 
forventes af dem og hvordan de skal leve op til forventningerne.

HVORFOR DET ER VIGTIGT

”Hvor godt klarer jeg mig?” er et grundlæggende spørgsmål, som alle ansatte stiller 
sig selv. Nøglen til at øge medarbejderengagementet er at besvare det spørgsmål.

Hvis du giver medarbejderne i dit team jævnlig feedback, vil de sandsynligvis arbejde hårdere, 
fokusere på de rette ting og blive hos Sodexo i længere tid. Man kan også forhindre små 
problemer i at eskalere og dermed undgå at skulle bruge mange timer på at håndtere vanskelige 
problemstillinger senere hen.

Evalueringen sikrer også, at alles roller afstemmes i forhold til at nå teamets mål. Hvis vi alle ror 
i samme retning, er det meget mere sandsynligt, at der opnås bedre resultater. 
Medarbejdervelfærd handler også om personligt velvære. Hvis du lærer dit team at kende, vil 
Sodexos serviceydelser være til rådighed, når der er brug for dem.

FOKUS PÅ FEM

Skab tid til regelmæssige evalueringsmøder. Book møder i din kalender på forhånd, 
og undlad at flytte dem.

Gør møderne meningsfyldte: Opmuntr medarbejderne i dit team til at reflektere 
over, hvad der går godt på jobbet, og hvad der ikke gør. Hjælp dem med at se, 
hvordan deres rolle er med til at understøtte forretningen i et bredere perspektiv og 
hvordan selv små forbedringer kan gøre en stor forskel. 

Tal om fremtiden: Find ud af, hvad dine medarbejderes karriereambitioner er, og 
drøft de muligheder, de har for at komme nærmere deres mål. 

Opstil SMART-mål, som giver klar styring i forhold til, hvad dit team har brug for 
at opnå.

NØGLEOMRÅDER AT FOKUSERE PÅ

HVOR MAN KAN FINDE HJÆLP

• Brochuren “Managers’ guide – employee welfare”

• Guide til evaluering og videoklip

• Besøg www.sodexo-glo.com for at se e-learning-
moduler om evalueringer og lederevner.

• Der findes workshops om effektiv evaluering og 
performanceledelse i UK, hvor man mødes personligt. Disse 
workshops hjælper ledere med at få gode samtaler med 
deres medarbejdere om deres præstationer. Workshoppene
kan bookes via lærings- og udviklingsteamet.

Besøg www.sodexoremotesites.com/hr/growing-hr-
employees.php og vælg linket til dit land.

Alle informationer til Fokus på fem samt links til 
relevante sider kan findes her.
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Halvor Hedenstad
Camp Boss – West Linus (Norge)

Et virkelig vigtigt element i at tage hånd om præstationer og velfærd i teamet er de 
daglige drøftelser og interaktioner, som man har med sine medarbejdere. På nogle 
måder tror jeg, at den form for daglig anerkendelse betyder mere end blot at give 
ros. 

Når jeg mødes under fire øjne med mine medarbejdere, fokuserer jeg meget på, hvem 
vi i virkeligheden arbejder for, de fælles mål, vi har som team, og hvordan vi 
planlægger at nå disse mål. Det handler om de mennesker, vi servicerer, ikke blot tal 
eller resultater. Jeg forsøger at skabe et behageligt arbejdsmiljø for hver enkelt 
medarbejder, så mens det naturligvis er vigtigt, at vi drøfter arbejdet, er det også 
vigtigt, at vi husker, at vi er individer, som vil præstere bedre, hvis der er en 
atmosfære af ægte tillid og respekt om bord.

Det er meget vigtigt at føle, at man er vellidt og respekteret – for den du er, og ikke 
kun for det arbejde, du udfører. Det betyder, at de andre på arbejdspladsen skal 
kende mig som leder, og det er vigtigt, at vi alle lærer hinanden at kende, så vi kan 
finde noget at være fælles om.

Jeg tror på, at dette hjælper medarbejderne til at kunne yde en bedre service og at 
det gør det spændende for dem at komme på arbejde. I sådan et miljø vil 
præstationer, sikkerhed og relationer blive forbedret – det er dét, alle ønsker.

Når jeg taler om medarbejdervelfærd, taler jeg om at skabe en god stemning sammen 
med andre. Motiverende lederskab koster ingen penge – det kræver blot, at man er 
bevidst om mennesker og deres personligheder, og at man tager sig tid til at sikre, at 
alle føler sig som en del af noget positivt, når de kommer på arbejde.

FOKUS PÅ FEM
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LÆRING OG UDVIKLING

HVAD VI FORVENTER AF DIG

Sørg for, at dit team har adgang til passende læringsmuligheder, at udviklingsplaner 
fuldføres og evalueres og at alle nye medarbejdere får en omfattende introduktion til 
arbejdet.

HVORFOR DET ER VIGTIGT

Selv små forbedringer af præstationerne kan have en stor effekt på tværs af virksomheden. 
Man kan opnå dette ved at fokusere på udvikling.

Nogle i dit team vil måske være meget tilfredse med at blive i deres nuværende rolle, 
men du kan ikke gå ud fra, at det er tilfældet. Selv hvis de har det sådan, betyder det 
ikke, at du skal ignorere deres udvikling.

Medarbejderne i dit team kan alle blive bedre til det, de gør, og som leder kan du
hjælpe dem med at finde ud af hvordan. Husk, at læring ikke kun handler om at
deltage i kurser. Vi får mest læring ved at arbejde sammen med kolleger, påtage os
nye opgaver og træne færdigheder.

Læring og udvikling er særlig vigtigt for nye medarbejdere. Som leder kan du spille 
en nøglerolle i at sikre, at de får den bedst mulige start.

Oplæringen sætter tonen an for nye medarbejderes opfattelse af Sodexo. Hvis det 
lykkes at gøre det rigtigt, skaber vi grundlag for, at de kan opnå succes ved at få dem 
til at føle, at de bliver værdsat, respekteret og draget omsorg for. Hvis vi gør det 
forkert, skaber vi grundlag for, at de fejler – og det vil føre flere problemer med sig.

FOKUS PÅ FEM

Følg introduktionsprocessen: Giv medlemmerne i dit team en god start – så vil du 
høste fordelene senere.

Til lederne i forreste linje: Brug Great!-værktøjerne regelmæssigt i arbejdet med dit 
team.

Sørg for at følge op på de udviklingsbehov, der bliver identificeret på 
evalueringsmøder, én til én-møder og i udviklingsplaner.

NØGLEOMRÅDER AT FOKUSERE PÅ

HVOR MAN KAN FINDE HJÆLP

• Brochuren ”Manager ’s guide – Learning and
Development"

• Nordsø-ledernes e-Learningsportal

• Læring med Sodexo-guiden

• Great!-Ledernes sider

• Læringsforløb

Besøg Fokus på fem-siderne på 
www.sodexoremotesites.com/hr/growing-hr-
employees.php for at se dette materiale
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Marco Bloem
Campboss Seafox 2 (Holland)

Det er mit ansvar at behandle alle mine medarbejdere med respekt og at sikre, at de alle 
får samme opmærksomhed, både personligt og fagligt. Det er let at bruge sin energi på 
de medarbejdere, som viser én, at de leverer fremragende præstationer på daglig basis. 
Det er også fristende at fokusere sin energi på dem, som har mest brug for udvikling og 
støtte. Men selvom det er din rolle at organisere, at dine medarbejdere får støtte og 
udvikler sig, behøver det ikke altid være dig selv, der udfører selve arbejdet med at få det 
til at ske.

Jeg benytter erfarne medarbejdere i mit team til at hjælpe med at coache og vejlede 
andre. Det er lige så vigtigt at fokusere på medarbejdere, som opererer i "baggrunden", 
og som udfører deres pligter i stilhed på en måde, der lever op til standarden. De har 
også brug for opmærksomhed – uanset om de får den i form af en kompliment, et hurtigt 
forslag eller en drøftelse af, hvordan de løser deres daglige opgaver.

Jeg forsøger altid at forbedre mine medarbejderes indsats ved at fortælle dem, hvad de 
gør godt og takke dem for det. Det motiverer dem, og det gør teamet stærkere.

Start med at træne personalet i forreste linje og giv dem værktøjerne til at oplære 
medarbejderne i deres team, så de kan nå et højere niveau. Sæt dig ned med dem nogle 
minutter hver dag for at evaluere deres arbejde og støt dem med din viden, hvis det er 
nødvendigt. Jeg holder altid udkig efter muligheder for at tilbyde nye ansvarsområder 
eller nye opgaver. F.eks. kan vi overdrage større ansvar til en medarbejder, der plejer at 
operere i baggrunden, hvis en medarbejder i forreste linje er syg eller på ferie – det vil 
give den anden medarbejder mulighed for at folde sine evner mere ud. Ud over at det gør 
vores teams mere fleksible, giver det også mulighed for, at opgaverne kan blive set med 
friske øjne og at der kan findes nye måder at løse opgaverne på.

FOKUS PÅ FEM
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Klar ledelse

HVAD VI FORVENTER AF DIG

Sørg for, at alle medarbejderne i dit team forstår, hvad virksomheden prøver at opnå, 
og hav et klart billede af, hvordan de enkelte medlemmer i teamet kan bidrage til 
teamets fælles succes og til virksomhedens succes generelt.

HVORFOR DET ER VIGTIGT

Alle ønsker at føle, at det de gør, gør en forskel. Og hvis de kan se, hvordan det gør 
en forskel, er der større sandsynlighed for, at de gør det mere effektivt.

F.eks. vil en rengøringsassistent betragte sit job som rengøring, slet og ret. Men du kan 
hjælpe dem til at forstå, at deres gentagne, daglige umage forbedrer alles velbefindende 
på arbejdspladsen. Dette hjælper medarbejderne til at få det bedre med deres arbejde, 
hvilket gør dem mere produktive; på denne måde bidrager vi alle til det samme mål. 

Du kan vise dit team, at de udlever vores værdier og at de derved hjælper med til at 
gøre hele oplevelsen bedre.

Du kan f.eks. fortælle kokken om enhedens målsætninger for rentabilitet, forbedring af 
kundeperception eller reduktion af omkostningerne. Spørg vedkommende, hvordan han/hun  
mener, at teamet kan hjælpe med at nå disse mål. De enkelte medarbejdere vil være meget 
mere tilbøjelige til at levere gode resultater, når de bliver inddraget på denne måde.

FOKUS PÅ FEM

NØGLEOMRÅDER AT FOKUSERE PÅ

Brug én til én-møder og evalueringsprocessen til at hjælpe de enkelte 
medlemmer i dit team til at forstå, hvorfor deres rolle er vigtig.

Tal om forretningsplaner på dine teammøder. Fortæl dit team om 
virksomhedens bredere målsætninger og belys, hvordan dit team kan bidrage til at 
nå de opstillede mål.

Hold det simpelt: Forklar med praktiske eksempler, som dit team kan forstå, 
hvordan de abstrakte mål i forretningsplanen kan realiseres.

Hold teammedlemmerne opdateret omkring, hvordan både de og hele 
segmentet performer, hvor der kan ske forbedringer og hvordan deres performance 
støtter op omkring den overordnede forretningsplan.

HVOR MAN KAN FINDE HJÆLP

• Brochuren ”Managers’ guide: Clear direction”

• Sodexos Remote Sites-forretningsstrategi og 
målsætning for de enkelte lande kan findes  på 
Fokus på fem-siderne

• Gruppestrategier og -planer kan findes på 
SodexoNet

Besøg Fokus på fem-siderne på 
www.sodexoremotesites.com/hr/growing-hr-
employees.php for at se dette materiale
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Brian Ewen
Driftsleder – Remote Sites UK

Remote Sites i Nordsøen er en omfattende forretning. Vi taler om catering, servicering, 
hygiejne, facilitetsstyring og al den supporterende service, som får det til at fungere. Disse 
forretningsområder er millioner euro værd. Det er vigtigt, at vi fortæller vores teams om 
vores strategier, mål, forventninger og udfordringer, og lader dem vide, hvor vigtig en 
rolle, de spiller i at få dette til at fungere.

Naturligvis har vi forretningsmål, som jeg forsøger at kommunikere klart ud til mit team. 
Jeg taler også jævnligt med Offshore Installation Managerne for at sikre, at vi handler 
proaktivt på kundernes krav. Generelt forsøger jeg at gøre tre ting jævnligt for at udstikke 
en klar kurs for mit team.

Forventningsafstemning

Mit team har behov for at vide, hvad jeg forventer af dem. Jeg beder dem jævnligt om at 
komme ind på mit kontor, når de mobiliserer eller demobiliserer, så vi kan snakke om, hvad 
status på tingene er, lægge planer for turen eller evaluere, hvad der er sket inden for de 
sidste to uger. Mit team har behov for at vide, hvilken standard, jeg forventer, og det er 
nødvendigt, at de fortæller mig, hvilken form for støtte og vejledning de forventer af mig. 
Du får den standard, du selv sætter.

Besøg på installationer

Fordi vores teams arbejder offshore, er det virkelig vigtigt, at man kommer ud på 
installationerne for at besøge dem. Jeg skal sørge for, at jeg giver mine stewarder, kokke 
og forplejningschefer den klare vejledning, de har behov for. Jeg ønsker at give dem en 
følelse af, hvad det er, vi opnår i fællesskab. Det giver mig også mulighed for at lytte til 
deres ideer og bekymringer, så jeg kan gøre noget ved dem.

Telefonmøder

Min dør er altid åben, og mit team ved, at de kan kontakte mig til hver en tid. Jeg tillægger 
regelmæssig kommunikation stor værdi. Hvis noget er værd at sige, er det værd at 
gentage. Jeg afholder jævnligt telefonmøder om drifts- og sikkerhedsproblemer for at sikre, 
at vi alle anvender best practise, at vi fortæller hinanden om vores ideer og at vi er fælles 
om visionen om at gøre Sodexo til nr. 1 i Nordsøen.

FOKUS PÅ FEM
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Nordsøens lærings- og udviklingsteam

c/o Sodexo Remote Sites

5th Floor, The Exchange No 2

62 Market Street

Aberdeen AB11 5PJ

Tlf. +44 (0)1224 914369

www.sodexo.com

T
ry

k
t 

p
å
 1

0
0
 %

 g
e
n
b
ru

g
s
p
a
p
ir

©2014 Sodexo Holdings Limited

Registreret i England under nummer 2987170

http://www.sodexo.com/

