Netværksguide
sådan bruger du dit netværk

Danmarks måske stærkeste netværk

Step 1

Formålet med guiden
Netværk er blevet et centralt middel, når
det gælder om at udvikle sig fagligt og
skabe sin karriere. Det at kende de rigtige
mennesker, som kan åbne døre, skaffe den
relevante viden m.m. er noget de fleste er
nødt til at forholde sig til. Nogle føler det
overvældende, at man konstant skal tænke
i at skabe kontakter og overveje, hvordan
man kan få mest muligt ud af de relationer, man allerede har.

de relationer, du allerede har, og hvilke nye
kontakter, det vil være en god ide for dig
at få.

Det kan være en stor fordel at kende
de rigtige mennesker. Både i din daglige
opgaveløsning og når du skal udvikle dig
fagligt og skabe karriere hjælper det at
kende mennesker, der kan skaffe dig viden
og åbne døre.

Når du først har gennemgået guiden én
gang, vil du hurtigt kunne gentage øvelserne med en ny udfordring og efterhånden lave din egen netværksstrategi.

Netværksguiden hjælper dig med at få
overblik over, hvordan du får mest ud af
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Hvor kan netværk hjælpe?

Guiden tager udgangspunkt i en konkret,
faglig udfordring, du selv vælger. Du skal
sætte en halv time af, hvis du vil gå i
dybden med øvelserne, men du kan også
nøjes med at læse guiden igennem og lade
dig inspirere.

Hvad er en netværksstrategi?
Som erhvervsaktiv kender du et meget
stort antal mennesker, og du har mulighed

for at lære endnu flere at kende. Det kan
du bruge en netværksstrategi til. Med den
kan du udvikle dig selv og styrke din karriere i et konstruktivt samspil med andre.

Man kan som tommelfingerregel sige, at udfordringer, der kan
løses eller understøttes i netværk, handler om:

Lav en liste med de vigtigste faglige udfordringer og vælg den,
der passer bedst til at blive løst gennem netværk.

•

Strategien giver dig en metodik, der gør
det muligt for dig at handle mere bevidst i
forhold til dine relationer.

•

Når du har udvalgt din udfordring, så prøv at stille dig selv nogle
afklarende spørgsmål, der kan hjælpe med at konkretisere din
udfordring.

•
•
•
•

hvilke faglige udfordringer står du
overfor?
hvilke behov afstedkommer dine
udfordringer?
hvem i dit netværk kan du trække på?
hvordan kan du udvide og styrke dit
netværk, så det matcher dine behov?

•

at få adgang til andre mennesker, informationer, viden,
ressourcer eller andre netværk
at opnå læring gennem andres erfaringer eller ved at
udvikle ny viden sammen med andre
at indgå i et fællesskab med ligesindede der har forståelse
for den situation (fagligt/personligt) man befinder sig i.

Udfordringer:

Afklarende spørgsmål:

•
•

•
•
•
•

•

hvordan opnår jeg mit første lederjob?
hvordan bliver jeg bedre til at arbejde med organisationsudvikling?
hvordan skaffer jeg en ny stor kunde til min virksomhed?

er jeg mentalt klar til at tage springet?
hvordan kommer jeg videre med det i min organisation?
har jeg de rette kompetencer?
har jeg adgang til viden om hvor de relevante job bliver udbudt?
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Step 2

Eksempel

Opsætning af delmål for din udfordring

adgang

læring

fællesskab

Deltagelse i netværk giver værdi på tre felter:
du får adgang til ressourcer, viden eller indflydelse.
du får fællesskab med andre i samme situation.
du lærer ved at udveksle erfaringer med andre.

Hvem ved hvordan jeg konkret
kommer i gang med et ledelsesuddannelsesforløb i min organisation?

Hvor finder jeg viden og inspiration
i forhold til bedre at forstå, hvad det kræver
at blive leder?

Hvem kan hjælpe mig til mentalt at
blive klar til ledelsesudfordringen?

Hvem kan skaffe mig adgang til
lederjob og anbefale mig over for
mulige arbejdsgivere?

Hvor finder jeg den relevante faglige
oprustning?

Hvem kan jeg sparre med om de
personlige dilemmaer, jeg kan blive
sat i som leder?

Etc.

Etc.

•
•
•

Nu skal du konkretisere din udfordring i forhold til nogle delmål.
Nogle udfordringer er komplekse og kræver en indsats på flere
felter. Andre er mere enkle og kan løses gennem fokus på kun et
af de tre felter.

Overvej hvad dit behov er i hvert af de tre felter;
adgang, læring og fællesskab. Skriv det ned. Dette er dine delmål.
adgang
Til andre netværk,
indflydelse, ressourcer,
specifik viden m.m.

En enkel udfordring kan være, at du har behov for sparring i forhold til en konkret opgave. En mere kompleks udfordring kan
være ovenstående eksempel: Hvordan opnår jeg mit første lederjob? Her har du brug for at arbejde i alle tre felter:

lærering
Praksisudvikling,
innovation og faglig
sparring m.m.

Etc.
Egne noter:

fællesskab
Personlig sparring,
frirum, støtte m.m.
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Step 3
Her er udfordringen ”Hvordan opnår jeg mit første lederjob” igen indsat som eksempel:

Tjek dit eksisterende netværk
En netværksstrategi handler ikke kun om at udvide dit netværk.
Den handler i lige så høj grad om at blive bevidst om og styrke det
netværk, du allerede har.
Derfor skal du nu overveje, hvem i dit nuværende netværk der kan
hjælpe dig i forhold til de enkelte elementer i din udfordring.
Målet er ikke at få så mange navne på listen som muligt men at
skrive de personer på, som du rent faktisk vil kunne få hjælp af.

Hvis det er personer, du ikke har en stærk relation til, men som du
mener kan hjælpe dig, så noter dem alligevel. Med lidt omtanke
kan du udvikle og styrke din relation til dem. Igen tager du udgangspunkt i dit behov for henholdsvis adgang, læring og fællesskab.
Overvej, hvem du kender, som kan være behjælpelig og placer
vedkommende i et af de tre felter. (En person kan godt optræde i
flere felter på samme tid).

adgang

læring

fællesskab

Peter Mogensen kan give mig konkret
viden om, hvordan jeg kommer i gang
med en ledelseskarriere i min
organisation.

Lise Espensen kan fortælle mig om sine egne
erfaringer som leder og fortælle mig, hvad
ledelse er som fag.

Jeg kan mødes med mine fem gamle
studiekammerater, der også ønsker en
karriere indenfor ledelse, så vi kan støtte
hinanden og diskutere vores strategi.

Andrea Hansen kan anbefale mig til et
muligt job - men det kræver nok,
at hun lærer mig lidt bedre at kende.

Torben Andersen kan hjælpe mig med at
afklare, om lederkarrieren er rigtig for mig.

Jeg kan kontakte DJØF for at få en ledermentor, som kan sparre mig i min daglige
ledelsesopgave.

Clara Espensen kan hjælpe mig med
at vælge et godt lederkursus og finde
relevant litteratur om ledelse.
Egne noter:
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Step 4
Tag udgangspunkt i de delmål, du identificerede i step 2, sådan som vi har gjort i dette eksempel: “Hvordan får jeg mit første lederjob?”

Udvid dit netværk
Gennem øvelsen i step 3 har du fået et overblik over den del af dit
eksisterende netværk, der kan hjælpe dig med din udfordring.

Hvis du har brug for at forbedre netværket, kan din netværksstrategi i første omgang deles i to niveauer:

Nu skal du vurdere, om dit netværk allerede opfylder dit behov,
eller om du har brug for at gøre en indsats for at få et bedre netværk.

•
•

udvide – du skal have nye personer ind i dit netværk.
styrke – du skal have dit eksisterende netværk mere i spil.

Du skal nu vurdere hvert af dine delmål i forhold til, om du skal
udvide eller styrke dit netværk.

delmål

udvide

styrke

Hvem ved hvordan jeg konkret kommer
i gang med et ledelsesuddannelsesforløb i min organisation?

Ikke nødvendigt

Min kontakt til Peter Mogensen er god nok.
Jeg skal bare hive fat i ham og få en snak.

Hvem kan skaffe mig adgang til lederjob og anbefale mig over for mulige
arbejdsgivere?

Jeg har behov for flere relationer til medarbejdere
i andre organisationer – helst på et højere niveau.

Jeg skal styrke kontakten til tidligere studiekammerater i andre organisationer.

Hvor finder jeg viden og inspiration i
forhold til bedre at forstå, hvad det
kræver at blive leder?

Jeg har brug for flere kontakter til personer i
lederjob.

Jeg kender allerede nogle ledere, for
eksempel Lise Espensen, og har brug for at
styrke mit forhold til dem.

Egne noter:
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Step 5

Egne noter

Din netværksstrategi
Øvelsen afsluttes med, at du foretager en prioritering af de
delmål, du har identificeret og herefter skrider til handling:

•
•
•

hvilke delmål har du størst behov for at få opfyldt?
hvilke delmål er det mest realistisk, at du kan opfylde?
hvilke delmål vil du udskyde til senere, eller måske helt
se bort fra?

Du har nu skabt din egen netværksstrategi.
Hvis du gentager metoden, hver gang du har en konkret anledning
eller indarbejder metoden som en del af dit tankesæt, vil du for
fremtiden mere målrettet kunne skabe resultater ved hjælp af dit
netværk.
Når du er fortrolig med at arbejde med en netværksstrategi, har
du et godt redskab til at løse problemer og samle viden på nye
områder for dig selv.
God fornøjelse.
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