
Side �1

UFORMEL LEDELSE 
I EN FORANDERLIG VIRKELIGHED

I en hastigt foranderlig virkelighed, hvor det 
for virksomheder ofte er afgørende at kunne 
agere meget hurtigt, bliver den uformelle 
lederrolle stadigt vigtigere for at få succes 
og sikre vedvarende resultater.  
Den uformelle leder har et stort ansvar for at 
skabe resultater gennem og sammen med 
andre, men uden at have den formelle 
bemyndigelse i kraft af titlen ”leder”.

Sørg for at dine medarbejdere bliver klædt endnu bedre på 
 til at håndtere rollen som uformel leder  

i en matrix-baseret organisation. 

• Deltagerne øger deres selvindsigt og indsigt i andre mennesker – som uformel leder er 
netop relationen blandt ens vigtigste redskaber 

• Deltagerne får praksisnære kommunikative greb til at kommunikere klart ifm. eksempelvis 
forandringer, motivation og forhandling 

• Deltagerne bliver i stand til effektivt at navigere i det politiske landskab i virksomheder og 
organisationer

For at få succes som uformel leder, og undgå 
at brænde ud i krydspresset mellem 
forskellige interessenter, er det derfor 
nødvendigt at kunne håndtere en række 
særlige udfordringer: Hvordan skaber man 
motivation og engagement, når man ikke har 
det ledelsesmæssige ansvar? Hvordan sikrer 
man de rigtige ressourcer til sin opgave? 
Hvordan ”leder” man den/de formelle ledere?

Det gode er, at man kan klæde den uformelle leder på til at imødegå disse udfordringer og nå 
gode resultater. Det sker gennem træning af en række essentielle kompetencer.  
Vi har udpeget fire kerneområder, i hvilke vi træner den uformelle leder (se mere på side 3). 

Den overordnede paraply for fokusområderne er kommunikation. Der trænes således en 
række kommunikative greb, metoder og værktøjer, der samlet set vil bevirke, at jeres uformelle 
ledere opnår større klarhed over egen rolle og formår at navigere i det komplekse netværk af 
holdninger, mål, magt og relationer, som ofte præger en organisation.
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HVILKEN YDERLIGERE VÆRDI VIL DU OG DIN ORGANISATION FÅ? 

Vi har nævnt nogle punkter i indledningen, men vi sørger endvidere for, at: 

• Deltagerne får trænet og styrket deres relationelle kompetencer ift. andre personprofiler  

• Deltagerne får en række kommunikative værktøjer, der styrker deres arbejde med 
interessenter og teammedlemmer 

• Deltagerne får greb og metoder til at håndtere forandringsdynamikker – blandt andet 
gennem dybere forståelse af menneskelig adfærd og psykologi 

• Deltagerne får praksisnære værktøjer til at håndtere eksempelvis konflikter, modstand mod 
forandringer og mødeledelse 

• Deltagerne får greb til at kommunikere klart, selv om situationen er præget af 
uforudsigelighed og uvished 

Det overordnede succeskriterium er naturligvis, at virksomheden eller organisationen 
kommer til at opleve den uformelle leder som endnu mere kompetent, resultatskabende og 
værdiskabende.

HVEM FÅR SÆRLIGT STOR VÆRDI AF DETTE? 
Forløbet er for nøglepersoner, der har ansvar for at skabe resultater gennem eller sammen 
med andre mennesker uden at have det formelle lederansvar over disse mennesker. Det kan 
eksempelvis være: 

• Projektledere  
• Forandringsagenter  
• Interne konsulenter 
• Ledere i matrix-baserede organisationer
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HVORDAN GØR VI - OG HVORFOR PÅ DEN MÅDE? 

Vi tror på, at kompetenceudvikling og træningsforløb skal tage udgangspunkt i deltagernes egen 
virkelighed. Det gør det nemmere at omsætte det, vi arbejder med, i praksis, og det vil være med til at 
skabe hurtigere værdi i din virksomhed eller din organisation.  

Derfor kommer vi heller ikke med nye modeller, I skal til at efterleve for at få succes. Alt hvad vi gør, 
tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende modeller og koncepter – og virkeligheden, som 
deltagerne oplever den (se ”Kick-off” i nedenstående model). Vi supplerer til gengæld med nye 
værktøjer og giver mulighed for at træne eksisterende redskaber for at blive klogere på, hvordan de 
skaber mest mulig værdi hos jer. Vi kalder det Local Best Practice. 

Vores fokusområder kan ses i nedenstående koncept for et træningsforløb. Vi arbejder ud fra et action 
learning-princip, hvilket betyder, at der efter hvert andet modul vil være placeret en 
”Forankringsworkshop”. Her arbejder deltagerne med den læring, der er sket gennem nye handlinger: 
Hvad har virket godt, og hvorfor? Hvad har måske ikke har virket godt, og hvorfor? Og hvilke 
muligheder giver det for at forankre en ny og endnu mere resultatskabende praksis?

Modellen skal opfattes som en fleksibel tilgang, hvor vi kan skrue op og ned for de respektive 
områder alt efter virksomhedens eller organisationens helt specifikke behov. Dette gælder såvel 
længde som indhold. 

Eksempel på afviklet model for træning af uformelle ledere
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MODUL 1
MODUL 2

MODUL 3
MODUL 4

KICK-OFF

Eks. på fokus:
Egen personprofil; 
Egen profil i relation 
med andre profiler; 
Egen profil i forhold 
til rollen som 
uformel leder; 
Kommunikative 
præferencer
Egne og andres 
motivationsfaktorer
Evnen til at arbejde 
og kommunikere i 
uvished.

Eks. på fokus: 
Interessent-
relationer;
Samarbejdet med 
lederne af de 
medarbejdere, du 
skal skabe resultater 
sammen med eller 
gennem;
Det politiske 
benarbejde 
At lytte på 
vandrørene og 
vigtigheden af det 
uformelle

Eks. på fokus: 
Forandrings
dynamikker 
Modstand mod 
forandring 
Konfliktarbejdet 
Motiverende 
kommunikation 
Forstå andres 
motivationsfaktorer
Skabe rammerne 
for mening.

Eks. på fokus: 
Mig selv som 
facilitator 
Mødeledelse
At skabe resultater 
gennem andre 
Faciliterings-
teknikker
Mentale coping-
strategier ift. at 
navigere i 
uforudsigelighed;
At prøve sig frem 
kompetent.Forankringsworkshop

(5-6 timer)

Forankringsworkshop
(5-6 timer)

Det personlige og 
refleksive, uformelle 

lederskab Interessentlandskabet 
og det relationelle 

arbejde

Afdækning af 
det fælles 

udgangspunkt 
og nøgle-

udfordringer

Uformel og 
faciliterende ledelse 

af grupper

Den uformelle leder 
som forandrings-, 
motivations- og 
meningssskaber
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Vil du vide mere?  
Så kontakt os for en 

uformel snak

Jacob C. Pedersen  

Partner og direktør              
Incento A/S 

jcp@incento.com / 2247 6522

VORES PRINCIPPER FOR KOMPETENCETRÆNING 

Når vi arbejder med kompetencetræning, arbejder vi ud fra tre ufravigelige principper: 

• Al teori skal kunne omsættes og trænes i praksis 

• Al træning skal være centreret omkring virksomhedens/organisationens egen virkelighed – f.eks. 
arbejder vi med virksomhedsspecifikke cases og/eller ledelsesmæssige dilemmaer 

• Enhver træningsseance skal følges op af konkrete prøvehandlinger ude i virkeligheden for at skabe 
refleksion over og indsigt i, hvilken tilgang der virker bedst hos jer og hvordan. 

I selve træningslokalet kan I forvente at opleve os på følgende måde:


