
IUCE LEDERNETVÆRK 

STYRK DIN POLITISKE INDFLYDELSE  



STRØM TIL NETVÆRKET 

Hvorfor er I her? 
Hvad vil I gerne have ud af netværket ? 
Hvad vil I gerne selv bidrage med til netværket? 

Hvis det her er det bedste 
netværk i har været med i –
hvad er der så sket om et år ?



STATUS OG OPDATERING PÅ ARRANGEMENTER 

• 18. april Digitalisering – Sjælland 
• 20. april Social golf i Holbæk – tag en ven med
• 9. maj Social Golf i Horsens – tag en ven med 
• Hollandsturen 22 – 24 maj 
• 26. – 27 oktober Sjælland 
• Idrættens Branchedage 
• 13. december Vejen Idrætscenter



UDVIKLINGEN I SAMFUNDSPARADIGMERNE 



UDVIKLINGEN I
KOMMUNIKATIONSPARADIGMERNE 



FORRETNINGSPLAN
HVILKE 
NØGLEPARTNERE 
KAN HJÆLPE OS MED 
AT LEVERE DE 
ØNSKEDE 
VÆRDITILBUD

• Forældregrupper 
• Sponsorer 
• Andre faciliteter
• Andre klubber
• Specialforbundet
• Frivillige 

HVILKE NØGLEAKTIVITETER SKAL VI 
INVOLVERE OS I FOR AT KUNNE 
LEVERERE DE ØNSKEDE 
VÆRDITILBUD?

• Vi skal sikre et stærkt 
frivillighedsmiljø 

• Vi skal sikre uddannelse af 
trænere 

• Vi skal sikre de økonomiske 
indtægter til at betale træner 
mv. 

• Vi skal sikre at de fysiske 
rammer for udøverne er 
optimale

HVAD ER DET FOR 
VÆRDITILBUD VI VIL TILBYDE 
VORES MÅLGRUPPER? 

Her beskrives i detaljer de 
tilbud som man vil tilbyde til de 
udvalgte målgrupper: 

I overskriftsform kunne det 
være

• Vi vil tilbyde 
børneholdende træning 2 
gange ugentligt med fokus 
på sjov, socialt fælleskab 
og fastholdelse

• Vi vil tilbyde junioreliten –
træning 4 gange ugentligt 
med kvalificeret og 
uddannet træner

• Etc. 

HVILKE RELATIONER VIL VI HAVE TIL 
VORES MÅLGRUPPER?

Her beskrives i detaljer hvilket forhold 
vi ønsker at have til de forskellige 
målgrupper: 
• Vi vil have en tæt dialog med alle 

forældre uanset niveau 
• Vi ønsker at der skal være en 

løbende forventningsafstemning 
mellem forældre, udøvere og klub 
omkring deltagelse i elitesport

• Vi ønsker at der er en tæt dialog 
mellem trænere og udøvere

BESKRIVELSE AF DE MÅLGRUPPER VIL SKAL 
VÆRE NOGET FOR

Her beskrives de målgrupper man vil være 
noget for og deres kendetegn 

Det er ofte en god idé at udarbejde en 
forretningsplan for hver målgruppe

I overskriftform kunne det være: 
• Børnehold som ønsker sociale 

aktiviteter uden konkurrence
• Junior fodboldhold  - eliterække 
• Senior fodbold – Danmarks serie 
• Fitness for kvinder
• Ældreidræt

HVILKE NØGLERESSOURCER SKAL VI 
RÅDE OVER FOR AT KUNNE LEVERE 
DE ØNSKEDE VÆRDITILBUD? 

• Personer ved viden og 
rekruttering og ledelse af 
frivillige

• Personer med viden om træning 
og udvikling af talent og 
elitemiljøer

• Personer ved viden om økonomi 
og sponsorering 

• Dygtige trænere med viden om 
idrætten

• Personer med viden om de 
fysiske faciliteter 

HVORDAN VIL VI KOMMUNIKERE MED 
VORES MÅLGRUPPER? 
• Vi vil oprette en Facebook gruppe 

for alle forældre 
• Vi vil afholde forældremøder tre 

gange årligt 
• Vi bruger klubbens 

administrationssystem til konkrete 
informationer 

• Vi udarbejder en informationsfolder 
for klubbens medlemmer og 
forældre til at sikre fælles holdning 
til frivillighed etc. 

HVORDAN BRUGER VI VORES ØKONOMISKE RESSOURCER?
Her beskrives  udgifter (hint der skal gerne være sammenhæng mellem indtægter 
og udgifter :-) ) F. eks. 

• Husleje og omkostninger til fysiske faciliteter 
• Lønninger personale og trænere
• Administrative omkostninger 

HVOR KOMMER VORES INDTÆGTER FRA? 
Her beskrives indtægtsgrundlag 

• Kontingenter 
• Sponsorer 
• Kommunale Andre indkomst områder



Paradigme 1
Partnere

”Nødvendigt onde”

Ven eller fjende 

Holde kritiske fra livet, så 
virksomheden ikke antastes

Armslængde til stakeholdere
og holde fx presse i skak 

Legalitet – stakeholdere må 
selv forstå og tage love til sig

Tilrettelagt information og 
presseberedskab

Paradigme 2
Partnere relationer

”Pressure and 
control”

Risikominimering. Omkostning 
for at vedligeholde forretning

Reagere og prioritere især på 
enkeltsager

Målrettet påvirkning af 
partnere , relevante for 

forretning

Formidling og regulering

Offensiv med initiativer, hvor 
det fremmer egen interesse

Paradigme 3
Partnerskaber –
partnerskaber

”fælles udvikling”
Del af forretningsskabelse, også 

set bredt på branche - og 
samfundsplan

Involvere i forretning og i 
rammen for den

Bruger – og stakeholder –
involvering i innovation, 

arbejdsplads m.m

Tidligt inddragelse i  
beslutninger om infrastruktur 

mm., der berører mange 

Opbygge fælles netværk af 
relationer

Opfattelse 

Koncept

Privat fokus

Offentlig fokus 

Arena/kontakt

HVORDAN FORHOLDER VI OS TIL VORES PARTNERE

J.H. Christensen (2010) s.180



RELATIONER SOM BANKKONTI

– Relationens værdi kan findes ved at se 
balancen på kontoen

– Enhver interaktion kan klassificeres som en 
indsættelse eller et udtræk på kontoen for 
dennes tillid. 

Man bør betragte virksomhedens relationer til  
interessenter og samarbejdspartnerne som en 
række bankkonti, hvor der løbende sættes ind 
eller hæves



MULIGE PARTNERE

Faciliteten

Ejere

Ledere

Med-
arbejdere

Kunder

Leverandør

Samarbejds
partnere

Finansierings-
kilder

Offentlige
myndigheder



INTERESSENT ANALYSE

Gidsler Ressourcer

Eksterne 
interessenter

Grå 
Eminencer

Lille indflydelse Stor indflydelse 
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2 KRITERIER

1. Indflydelse på forandringen
2. Påvirket af forandringen

STOR

STORLILLE

EKSTERNE INTERESSENTER
- Skal orienteres

GIDSLER
- Skal informeres

GRÅ EMINENCER
- Skal høres

RESSOURCER
- Skal involveres



Netværk



AFDÆK DINE PARTNERSKABER 
OG  STYRENDE KOALITION

STRATEGISK LEDELSE 
FREMTIDENS IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER 2022



INDFLYDELSE OG MAGT
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INDFLYDELSE

En definition

– Den proces gennem hvilken en person eller gruppe forårsager at 
andre ændrer mening, holdning eller adfærd
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MAGT

En definition

– Den styrke, kvalitet og energi, der gør personer i stand til det at 
forårsage ændringer i holdninger eller adfærd hos andre.
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7 KILDER TIL MAGT

– Formel magt
– Sanktions magt
– Ekspert magt
– Vidensmagt
– Forbindelsesmagt
– Personlig magt
– Negativ magt

Mitchell & Gruhn, 1996, Making Headway
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FORMEL MAGT

– Kommer af personens rolle og status i organisationen i form af 
personens stilling

– Kaldes nogle gange formel autoritet
– Ofte medfølger rettigheder til at organisere medarbejdere og 

ressourcer
– Denne type magt afhænger af organisationen, så hvis rollen 

fjernes, fjernes også magten
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SANKTIONSMAGT
- straf og belønning

– Kommer af muligheden for at bruge belønninger og udstede 
trusler for at kontrollere menneskers adfærd.

– Belønninger gives til de som føjer sig, mens straf eller afsavn 
stilles i udsigt til de som ikke føjer sig.
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EKSPERT MAGT

– Kommer af specialist viden eller færdigheder, som personen kan 
bidrage med eller tilbageholde.

– Folk er villige til at give indflydelse til mennesker med 
ekspertviden. 

– Denne type magt er altid relativ – der kan altid komme en ny 
person med mere viden end dig.
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VIDENSMAGT

– Afhænger af en persons mulighed for at kontrollere 
informationsstrømme eller at være i stand til at redigere eller 
udvælge, hvilke informationer, der skal gå videre fra f.eks. 
direktionen til medarbejderne i en afdeling.

– Medarbejdere med lille formel magt, som f.eks. receptionister, 
kan bevidst eller ubevidst udøve vidensmagt



FORBINDELSESMAGT

– Kommer fra at kunne kontrollere eller have adgang til 
indflydelsesrige mennesker. 

– Det kan f.eks. være de aftaler, der kommer i stand på golf-banen. 
– Denne type magt er mere og mere i fokus, da den kan overføres 

fra et job til et andet og fungerer ud over formelle organisatoriske 
strukturer.
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PERSONLIG MAGT
– Kommer fra menneskets personlige kvaliteter og karisma. 
– Andre gør ting for dem, fordi de beundrer dem og godt kan lide 

dem.
– Denne type magt bygges op ved at være pålidelig, troværdig, ærlig 

og sympatisk.
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NEGATIV MAGT

– Dette er muligheden for at kunne stoppe ting 
ved at forsinke eller forstyrre dem. 

– Den udøves generelt, når mennesker føler, at 
de ikke har nogen anden form for magt. 

– Det er et udtryk for deres vrede, frustration og 
lav motivation
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• Samarbejde mellem faciliteten og andre i miljøet kan være vigtigt idet:
– Det kan bidrage til at opnå langtidsholdbar konkurrencemæssig fordel
– Det kan åbne op for nye markeder og nye forretningsmuligheder.
– Det kan give lavere omkostninger
– Det kan bidrage til holdbare samarbejder med parter udenfor organisationen



DRØFTELSE AF RESULTATET I 3 MANDSGRUPPER 
20 MINUTTER TIL HVER 



BLAND DIN SURDEJ
OG SØRG FOR AT PASSE DEN GODT!
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INDFLYDELSE

En definition

– Den proces gennem hvilken en person 
eller gruppe forårsager at andre ændrer 
mening, holdning eller adfærd
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MAGT

En definition

– Den styrke, kvalitet og energi, der gør personer 
i stand til det at forårsage ændringer i 
holdninger eller adfærd hos andre.
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7 KILDER TIL MAGT

– Formel magt
– Sanktions magt
– Ekspert magt
– Vidensmagt
– Forbindelsesmagt
– Personlig magt
– Negativ magt

Mitchell & Gruhn, 1996, Making Headway



FORMEL 
MAGT

SANKTIONS
MAGT

EKSPERT
MAGT

VIDENSMAGT NETVÆRKS
MAGT

PERSONLIG 
MAGT

NEGATIV 
MAGT

• Kommer af 
personens rolle 
og status i 
organisationen i 
form af 
personens 
stilling

• Kaldes nogle 
gange formel 
autoritet

• Ofte medfølger 
rettigheder til at 
organisere 
medarbejdere 
og ressourcer

• Denne type 
magt afhænger 
af 
organisationen, 
så hvis rollen 
fjernes, fjernes 
også magten

• Kommer af 
muligheden for 
at bruge 
belønninger og 
udstede trusler 
for at kontrollere 
menneskers 
adfærd.

• Belønninger 
gives til de som 
føjer sig, mens 
straf eller afsavn 
stilles i udsigt til 
de som ikke føjer 
sig.

• Kommer af 
specialist viden 
eller 
færdigheder, 
som personen 
kan bidrage med 
eller 
tilbageholde.

• Folk er villige til 
at give 
indflydelse til 
mennesker med 
ekspertviden. 

• Denne type 
magt er altid 
relativ – der kan 
altid komme en 
ny person med 
mere viden end 
dig

• Afhænger af en 
persons 
mulighed for at 
kontrollere 
informationsstrø
mme eller at 
være i stand til 
at redigere eller 
udvælge, hvilke 
informationer, 
der skal gå 
videre fra f.eks. 
direktionen til 
medarbejderne i 
en afdeling.

• Medarbejdere 
med lille formel 
magt, som f.eks. 
receptionister, 
kan bevidst eller 
ubevidst udøve 
vidensmagt

• Kommer fra at 
kunne 
kontrollere eller 
have adgang til 
indflydelsesrige 
mennesker. 

• Det kan f.eks. 
være de aftaler, 
der kommer i 
stand på 
goldbanen. 

• Denne type 
magt er mere og 
mere i fokus, da 
den kan 
overføres fra et 
job til et andet 
og fungerer ud 
over formelle 
organisatoriske 
strukturer.

• Kommer fra 
menneskets 
personlige 
kvaliteter og 
karisma. 

• Andre gør ting 
for dem, fordi de 
beundrer dem 
og godt kan lide 
dem.

• Denne type 
magt bygges op 
ved at være 
pålidelig, 
troværdig, ærlig 
og sympatisk

• Dette er 
muligheden for 
at kunne stoppe 
ting ved at 
forsinke eller 
forstyrre dem. 

• Den udøves 
generelt, når 
mennesker føler, 
at de ikke har 
nogen anden 
form for magt. 

• Det er et udtryk 
for deres vrede, 
frustration og lav 
motivation

Mitchell & Gruhn, 1996, Making Headway



OPGAVE 
1. Identificer hvem i din ”forandring” som bliver berørt og som påvirker din mulighed 

for forandring
2. Beskriv dem individuelt med personprofil og grundlag for indflydelse på din proces
3. Vurdér deres indflydelse – er den stor eller lille, direkte eller indirekte
4. Vurdér din tilgang til dem for at undgå modstand  
5. Inddrag din viden om vaner i hverdagen – hvor er stikordene? 

15 MINUTTER INDIVIDUELT 

Præsenter for hinanden 2 og 2 og drøft hvordan I bedst kommer videre herfra

20 MINUTTER

Brug jeres viden om kommunikation, følelsesmæssig 
intelligens og personprofiler



32

HVEM UDØVER INDFLYDELSE PÅ DIN 
MULIGHED FOR AT SKABE FORANDRING

Dig som 
forandringsagent  



DET SOM  DU HAR TEGNET ER DIN SURDEJ  – DET ER DEM DU SKAL ÆLTE 
HVER DAG  FOR AT DIT FORANDRINGSPROJEKT SKAL LYKKES 


