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Kære netværksleder 

Du skal til at drive netværk! Som hjælp til det, har Netværksstrukturen i samarbejde med Metropol, 

udarbejdet en håndbog som består af to forskellige værktøjer som skal bruges i dit netværksarbejde; 

Netværks-værktøjet og Ledelses-værktøjet.  

Netværks-værktøjet vil understøtte dig i at opstarte dit netværk, skabe rammerne for dit netværksar-

bejde, og ikke mindst understøtte at du får skabt værdi, mens Ledelses-værktøjet vil medvirke til at 

udvikle dig og dine kompetencer som netværksleder.  

Mange processer og refleksioner er ens på tværs af netværk, og derfor har vi, på baggrund af alle de 

erfaringer Albertslund har gjort med netværksarbejde, lavet værktøjerne til dig som netværksleder. 

Det er vores ønske, at du med de to værktøjer i håndbogen, bliver hjulpet til at få fat om dit net-

værksarbejde – og din netværksledelse.  

De to værktøjer er udviklet særligt til Netværksledere på Hold 2 på netværkslederuddannelsen i 2015 

og vil gennem uddannelsen blive pilottestet, udviklet og tilpasset.  

Du vil starte med at bruge værtøjerne på indflyvningen i april og sidenhen vil de i efteråret udbygges 

med bagvedliggende teorier som skal understøtte dit netværksarbejde og din ledelse af netværk. 

Uddannelsesforløbet vil afsluttes med en eksamen, hvor bl.a. disse to værktøjer vil få en central rolle.  

Værktøjerne vil derfor være gennemgående elementer i din udviklingsproces fra kursist til netværks-

leder.  

Vi ønsker dig held og lykke med dit netværksarbejde. 

 

Venlig hilsen 

Netværksstrukturen 

 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

NETVÆRKS-VÆRKTØJET      7 

UDFOLD DIT NETVÆRKSTEMA     9 

 FÅ FLERE PERSPEKTIVER PÅ DIT TEMA   10  

 

FIND DIN NETVÆRKSTYPE     15  

 INNOVATIONSNETVÆRK    16 

 VELFÆRDSNETVÆRK    17 

 LÆRINGSNETVÆRK    18 

 

AFKLAR DINE MANDATER     21 

 SNAK MED DIN LEDER    21 

 FIND DIN REFERENCELEDER    23 

 NETVÆRKSSTRUKTUREN SKAL MED   25 

 FORHOLD DIG TIL DINE MANDATER   25 

 

FIND DINE NETVÆRKSDELTAGERE    31 

 INDDRAG MOTIVEREDE AKTØRER   31 

 SKAB ET NETVÆRK MED MANGE PERSPEKTIVER   31 

 OVERVEJ HVORDAN DU BEDST INDDRAGER AKTØRERNE  33 

 

FORMULER DIN NETVÆRKSFORTÆLLING    37  

 DEN GODE FORTÆLLING    37 

 SÆT BILLEDER PÅ DIN NETVÆRKSFORTÆLLING   38  

 HAV FOKUS PÅ DIN MÅLGRUPPE   38 

 SKAB DIN NETVÆRKSFORTÆLLING   39 

 

INDLED KONTAKT TIL DINE POTENTIELLE NETVÆRKSDELTAGERE  43 

 TAG INDIVIDUEL KONTAKT    43 

 SKAB DEN GODE DIALOG    44 

 SKAB EN GOD KONTAKT TIL BORGEREN   44 

 HVIS DU FÅR AFSLAG    45 

 

BOOK DIT FØRSTE MØDE     49 

LEDELSES-VÆRKTØJET     53 

LEDESTJERNEN I NETVÆRKSLEDELSE    55 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

NETVÆRKS-VÆRKTØJET 
 

Netværks-værktøjet er et værktøj til at designe og skabe rammerne for dit netværksarbejde på en 

bevidst og effektiv måde. At arbejde i netværk egner sig særligt til at skabe viden om og løsninger på 

komplekse udfordringer, hvor hverken mål eller middel er defineret på forhånd. Det kræver at du som 

netværksleder er parat til at skabe rammerne for et netværksarbejde, hvor forskellige fagligheder, 

erfaringer og ekspertise sættes i spil, med det for øje at udfolde et netværkstema og sidenhen skabe 

værdi.  

Det kan være svært og uoverskueligt at tilegne sig nye arbejdsmetoder – særligt når du i starten vil 

være netværkets (måske) eneste drivkraft. Intentionen med Netværks-værktøjet er derfor at give dig 

redskaber til at skabe rammerne og opstarte dit netværksarbejde.  

Værktøjet kan altså bruges  fra dag ét i dit netværksarbejde. Når du har arbejdet dig gennem værktø-

jet, er formålet, at du er klar til at booke dit første netværksmøde.  

Det kan dog være udfordrende at komme ud over skrivebordet, møde nye samarbejdsparter og se 

verden med nye øjne. Du vil som netværksleder opleve at netværksarbejdet kan byde på kringlede 

stier og sten på vejen. Nogle gange kan det føles som et skridt frem og fem skridt tilbage. Det er der-

for vigtigt at du og dit kommende netværk løbende revurderer netværksarbejdets rammer, hver gang 

I bliver klogere. 

Der er ingen netværk der forløber ens og der findes ikke én netværksskabelon som sikrer dig  succes. 

Virkeligheden er ofte meget mere kompleks og uforudsigelig end de redskaber som opstilles heri.  Det 

er derfor ikke intentionen at du som netværksleder skal følge Netværks-værktøjet fra A til Z når du 

designer dit netværksarbejde, hvis det ikke giver mening ud fra din konkrete situation. Intentionen er 

i stedet, at stille forskellige redskaber til rådighed, samt give dig den nødvendige viden  til at træffe 

aktive til- og fravalg undervejs.  

Netværks-værktøjet skal dermed gøre dig i stand til at vurdere, hvornår det er nødvendigt at vende 

tilbage til de enkelte redskaber.  
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Det gode netværkstema 

Det gode netværkstema har fokus på borgerens perspektiv – hvad er det borgeren har brug 

for, som vi ikke løser i tilstrækkelig grad i dag?  

Temaet kan ikke løses med de  arbejdsmetoder vi kender og bruger i dag. Det kræver samar-

bejde på tværs og flere perspektiver når vi  skal skabe de nye, nødvendige løsninger. 

 

Det gode netværkstema har potentiale til at skabe forbedringer på mere end én front;  
 

 Først og fremmest skal arbejdet med temaet skabe øget kvalitet for borgerne.  
 

 Det gode netværkstema har også potentiale til at øge samarbejdet på tværs af afde-
linger, kollegaer, borgere og virksomheder. 
 

 Sidst men ikke mindst, har det gode netværkstema potentiale til at skabe nye og bed-
re løsninger, til måden vi normalt arbejder på.    

 

UDFOLD DIT NETVÆRKSTEMA 

Har du foldet dit netværkstema ud? Du skal udfolde dit netværkstema ved at se 

det fra flere perspektiver. Du kan først skabe de nye, nødvendige løsninger, når 

du finder mulighederne i dit tema ud fra nye vinkler. 

Ofte vil du allerede have et netværkstema, når 

du bliver udvalgt til netværksleder - men hvor 

kommer det tema fra?  

Processen mod at finde og udfolde et net-

værkstema handler først og fremmest om at 

undre sig,  være nysgerrig, sætte spørgsmåls-

tegn og være opmærksom på det, der sker 

omkring én. En undren kan bl.a. opstå på 

grund af en henvendelse fra en borger eller i 

samtale med kollegaerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du blevet opmærksom på en rutine eller en 

arbejdsgang som undrer dig, er der flere veje 

du kan gå, for at udfolde din undren til et net-

værkstema. Du kan snakke med dine kollegaer 

– oplever de det samme som dig? Du kan for-

tælle din leder om din undren eller præsentere 

dine tanker på et afdelingsmøde og foreslå at 

der igangsættes et netværksarbejde for at 

imødekomme en løsning eller en forandring. 

Du kan også få hjælp og rådgivning af Net-

værksstrukturen til at præcisere dit netværks-

tema.  

Der er altså ingen skabelon for, hvordan du gør 

opmærksom på din undren og får udfoldet et 

tema – bare du gør det, så vi sammen kan 

sikre den bedst mulige opgaveløsning!  

Uanset hvordan du har fået dit netværkstema, 

skal du i gang med at udfolde det og få flere 

perspektiver på den udfordring eller mulighed 

som dit netværkstema drejer sig om. Det vil du 

få redskaber til, på næste side.  

Forældrerens undren:  

Når børn skal vurderes skoleparate, vurderer 

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) 

barnet gennem samtale med forældre og pæ-

dagoger. Arbejdsmetoden fik en forælder til 

at undre sig – for det er jo pædagogen som 

har den daglige kontakt og kender barnet. 

Forælderen sætter dermed spørgsmålstegn 

ved, om arbejdsmetoden sikrer den bedste 

løsning for barnet. Samtidig føler pædagogen 

at hendes faglighed ikke udnyttes og aner-

kendes tilstrækkeligt. 

Hvordan kan man skabe bedre løsninger på 

disse udfordringer? -  I netværk! 
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Mandag Morgens fem nye lederroller 

 

Initiativdyrkeren:  

inspirator* systembryder* opstarter* kaospilot* søsætter* fjerner barrierer* iværk-

sætter * gartner* går forrest* afgiver kontrol* mod* fødselshjælper* 

Udforskeren: 

ukendte veje* på tværs af hierarkier* anelser* trives i det usikre* åbner op* kompleksi-

tet* uformel* intuition* nysgerrig* mavefornemmelse* muligheder* innovation* 

spørgsmål* eksperimentere* 

Netværkssmeden:  

relationer* samskaber* ligeværd* netværk* involverer* fælleskaber* skaber rammer*  

faciliterer* arenaskaber* lytter* holdspiller 

Effektjægeren: 

værdiskaber* vedholdenhed* fremdrift* hele værdikæden* meningsfulde målinger* til-

passer undervejs* økonomi* balancerer hensyn* 

Meningsskaber:  

Viser sammenhæng* kommunikerer* skaber klarhed*oversætter*retning* historiefor-

tæller* følgeskab* strategi og vision* tydelig fremskridt* forenkler* 

 

FÅ FLERE PERSPEKTIVER PÅ DIT TEMA  

Når du folder dit tema ud skal du som beskre-

vet se det fra flere perspektiver. Et nyt per-

spektiv eller en ny vinkel på et allerede kendt 

problem kan ofte bidrage til ny indsigt og bed-

re kendskab til problemets muligheder og løs-

ninger. Til denne øvelse kan du lade dig inspi-

rere af Mandag Morgens nye lederroller. 

Mandag Morgen præsenterer fem nye leder-

roller ”…der illustrerer egenskaber, værdier, 

kompetencer, tilgange og værktøjer, som le-

derne kan bringe i spil, når ny ledelse skal fra 

tanke til handling”.  

Brug Mandag Morgens roller til at tænke i 

bestemte vinkler eller perspektiver i forhold til 

dit netværkstema. I boksen herunder, er Man-

dag Morgens fem lederrollers karakteristika 

blevet fremhævet.  

 

Hver rolle vil have et forskelligt udgangspunkt 

eller perspektiv i forhold til dit netværkstema. 

Prøv at påtage dig de forskellige roller:  

 Hvordan ville udforskeren gå til denne 
udfordring?  

 Hvad ville initiativdyrkeren gøre for at 
komme videre med netværket?  

 Hvordan ville effektjægeren skabe sit net-
værk?  

På de næste sider vil der være en række 

spørgsmål, som hjælper dig til at udfolde dit 

netværkstema. Sæt mindst en time af -  helst 

to, så du har tid til at fordybe dig i de forskelli-

ge perspektiver på dit netværkstema.  

NB: Har du brug for at se et konkret eksempel 

på et netværkstema som bliver udfoldet? Se 

det på siderne efter de opstillede spørgsmål. 

 

Du kan læse mere om de fem lederroller på Acadre, sag 14/13500 dok 3  eller i Leder På kanten, 

Mandag morgen. 
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Udfold her dit netværkstema 
Brug god tid på spørgsmålene – sæt dig godt ind i de forskellige roller. 
 

Mit netværkstema er: 

 
 
 
 
 
 
  

Hvad undrer du dig over fra din position/med dit blik på egen afdeling – hvad har fået dig til 

at tænke på netop dette tema? (Initiativdyrkeren) 

 

Forklar hvorfor du tænker at temaet er interessant 

 

Med dit perspektiv – hvad er udfordringen, muligheden, drømmen (vi spørger ikke til løsnin-

gen), (udforskeren) 
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Udfold fortsat dit netværkstema 
 

Hvad ville borgerne sige? 

 

Hvem kan hjælpe dig med at folde udfordringen ud? (netværksmeden) 

Relevante aktører kunne være: 

 

Sandsynliggør værdien – herunder for borgeren. Prøv at sætte dig  i borgerens perspek-

tiv, hvad ville de have øje for? (Effektjægeren) 

 

Hvad skal gøre, at andre synes det her netværkstema er vigtigt? (Meningsskaber) 

 

 

 

h 
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Eksempel på et udfoldet netværkstema: Morbærhaven 

Hvad undrer du dig over fra din position/med dit blik på din egen afdeling – hvad har fået dig til at tæn-

ke på netop dette tema? (initiativdyrkeren) 

En rapport fra COWI har med al tydelighed vist at vi har en udfordring med unge kontanthjælpsmodtagere 

generelt, at vi har en særlig udfordring med at mange af dem har et hash-misbrug, og at mange af dem bor 

i Morbærhaven. 

Forklar hvorfor du tænker at temaet er interessant 

Jeg synes det kunne være et interessant område at tage fat i med alle disse perspektiver på samme tid. Vi 

kan have en tendens til at gribe fat om udfordringerne i forskellige afdelinger, på forskellige tidspunkter og 

med forskellige mennesker inddraget. Hvad med at gribe udfordringerne i Morbærhaven an på samme tid? 

Med dit perspektiv – hvad er udfordringen, muligheden, drømmen (vi spørger ikke til løsningen)? (udfor-

skeren) 

Udfordringen er, at det er så komplekst, og det kan være svært at gennemskue hvad der fører til hvad. 

Altså; bor kontanthjælpsmodtagerne i Morbærhaven fordi det er billigt? Bliver de hash-misbrugere fordi 

de bor der? Bliver de hash-misbrugere fordi de er kontanthjælpsmodtagere og så bor de tilfældigvis også i 

Morbærhaven? Osv. 

Muligheden ligger i at angribe kompleksiteten samlet. Drømmen ligger i at få løftet området og de menne-

sker der bor der ud af misbruget. Et løft for byen og for borgerne i Morbærhaven. 

Hvad ville borgerne  sige? 

Jeg er sikker på at borgerne både gerne vil opleve et bygningsmæssigt løft der hvor de bor, at de gerne vil 

have et job eller en uddannelse og at de gerne vil ud af deres misbrug. Jeg tror at borgerne har kontakt til 

kommunen gennem flere forskellige afdelinger, og at de ikke oplever en samlet indsats i forhold til alle 

deres udfordringer. 

Hvem kan hjælpe dig med at folde udfordringen ud? (netværkssmeden) 

Jobcenter, medarbejdere fra Social & Familie og Miljø & Teknik, Boligforeningen, frivillige, borgere fra 

Morbærhaven, uddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder osv.. 

Sandsynliggør værdien – herunder for borgeren. Prøv at sætte dig i borgerens perspektiv, hvad ville de 

have øje for? (effektjægeren) 

Værdi for kommunen: færre på kontanthjælp = færre udgifter, bedre ry for Morbærhaven. Værdi for bor-

geren: Job eller uddannelse, hjælp til at komme ud af misbrug, nabo-fællesskaber, stolthed ved at bo i 

Morbærhaven. Værdi for medarbejderen: nye relationer på tværs af fagligheder, mulighed for at arbejde 

med ”civilsamfundet”, nye perspektiver på hvordan man løser sine daglige opgaver. 

Hvad skal gøre, at andre synes det her netværkstema er vigtigt? (meningsskaber) 

Alle ’del-elementerne’ af denne udfordring, er noget vi skal løse alligevel. Det kan give besparelser, kvalitet 

for borgeren og nye relationer og ny faglighed for vores medarbejdere. 
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Din frie refleksionsboks 

Del dine erfaringer med os. Her kan du reflektere frit over hvordan det var at udfolde 

dit netværkstema. Hvad var udfordrende? Hvad virkede for dig? Hvilke råd vil du give 

til andre netværksledere?  

 

 

 

 

 

  

Tips og tricks 

Tal om dit tema 

Tag en kop kaffe med en kollega hvis du har svært ved at få forskellige perspektiver 

på temaet. At tale højt om udfordringerne og de muligheder der findes i dit tema, kan 

ofte være med til at sætte gang i dine tanker. 

 

Find udfordringerne i fællesskab 

Brug dit udfyldte skema til at diskutere netværkstemaet igen når du har fundet dine 

netværksdeltagere. I skal i fællesskab finde vej til at løse udfordringen – derfor må I 

også i fællesskab finde ud af hvad udfordringerne er. 

 

Vurder om temaet egner sig til netværk 

Vær skarp på hvad du ønsker at netværket skal fokusere på – og hold dig for øje om 

temaet er netværksegnet eller f.eks. projektegnet. 

 

Research på emnet 

For at skærpe din fokusering, kan du researche på dit tema. Hvordan gør andre kom-

muner? Har de samme udfordringer som os? Har andre arbejdet med det på en inno-

vativ måde? 

Arbejd med et tema uden relation til din faglighed 

Erfaringer viser, at netværksledere som ikke er fagfaglige i forhold til deres tema, 

ofte har nemmest ved at tage netværksledelsen på sig. Tænk over det, når netværks-

leder og tema skal kobles sammen.  
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Kend din netværkstype: 

 

Innovationsnetværk: 

De store komplekse problemstillinger.  

 

Velfærdsnetværk: 

Borgernære problemstillinger. 

 

Læringsnetværk: 

Kompetenceudvikling, videndeling og 

samarbejde på tværs.  

FIND DIN NETVÆRKSTYPE 

Har du valgt din netværkstype? Valget er afgørende for dit netværksarbejde. Du 

skal beslutte dig for, hvilken netværkstype der egner sig bedst til dit tema,  dine 

drømme og ønsker om dette.  

 

Du har valgt et netværkstema, og du skal nu 

finde ud af, hvilken form for netværk du skal 

arbejde med.  

I Albertslund arbejder vi med tre typer af net-

værk.  

Opdelingen i de tre netværkstyper udspringer 

af et ønske om, at vi som kommune skal udvik-

le på tre forskellige fronter.  

Alle tre typer kan i virkeligheden arbejde med 

de samme temaer, men der er stor forskel i 

fokus, aktører, tidsperspektiv mv. alt efter 

hvilken netværkstype du giver dig i kast med. 

Det er derfor helt afgørende for arbejdet med 

dit tema, at du har gjort dig grundige overve-

jelser om, hvilken netværkstype der egner sig 

bedst til dit tema og dine tanker herom.  

 

I det følgende vil de tre netværkstyper blive 

beskrevet, med fokus på hvad arbejde med 

typerne hver især indebærer. Vi har valgt te-

maet ”frivillighed i Albertslund” som illustrativt 

eksempel. 

  

Frivillighed i Albertslund 

 

Frivillighedsnetværket udsprang af et ønske om, at vi i Albertslund skulle have et bed-

re overblik over frivillighed i Kommunen. Hvor mange frivillige har vi, hvem er typisk 

frivillige, hvor er de frivillige placeret og hvem ved overhovedet noget om alt dette? 

Mange spørgsmål stod ubesvarede. 

 

Ønsket om at kortlægge frivillighed i Albertslund kom i forlængelse af en trend, hvor 

der på landsplan er flere der engagerer sig som frivillige og samtidig påtager sig stør-

re ansvar i forhold til udviklingen af velfærdsløsninger.   
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INNOVATIONSNETVÆRK

Definition 

Her tages afsæt i politiske visioner eller strate-

gier, og de har en politisk overbygning. Innova-

tionsnetværk er dagsordensættende og målet 

er at nå de langsigtede, politiske mål ved at 

arbejde åbent og innovativt med udfordrin-

gerne. Grundet innovationsnetværkets strate-

giske karakter, besluttes de af Direktørforum.  

Innovationsnetværk er komplekse på to må-

der: For det første tager denne netværkstype 

hånd om de såkaldte ”wicked problems”, hvor 

vi hverken kender til løsningen eller midlet til 

at nå denne løsning. Man arbejder med pro-

blemstillinger der typisk er ret komplekse at få 

greb om, fordi de relaterer sig til en række 

andre problemstillinger, og derfor spænder 

over flere områder, fagligheder mv. 

For det andet har Innovationsnetværk en bred 

aktørflade, og vil derfor skulle håndtere og 

arbejde med mange forskellige interessenter 

og aktører. Det hedder ”innovationsnetværk”, 

netop fordi de temaer eller problemstillinger 

der her tages op, er så vidtrækkende, at der er 

behov for at innovere, ikke bare på ét, men 

flere områder.  

 

Tidsperspektiv 

Ca. 1 år. Innovationsnetværk er den mest 

komplekse netværkstype, og det kræver derfor 

tid at samle de rigtige aktører, finde de centra-

le problemstillinger og indhente den nødven-

dige viden der skal til for at arbejde med te-

maet.  

Aktører 

Innovationsnetværk vil som regel have en rela-

tivt stor kerne af netværksdeltagere, da der 

skal arbejdes på mange forskellige fronter på 

samme tid. Derudover vil der løbende i net-

værksarbejdet blive inddraget en lang række 

forskellige aktører som bl.a. kan være borgere, 

virksomheder, vidensinstitutioner og interes-

seorganisationer. 

Fordi innovationsnetværk tager afsæt i politi-

ske visioner og strategier, vil det derfor også 

være nødvendigt at inddrage politikere, ofte i 

de politiske innovationsudvalg (§17,4 innova-

tionsudvalg) såvel som aktører fra de forskelli-

ge ledelsesfora.  

Du skal arbejde i innovationsnetværk hvis: Du 

mener at dit tema spænder over mange for-

skellige områder, og indeholder en eller flere 

store og komplekse problemstillinger. 

  
Frivillighed i et innovationsnetværk 

Et innovationsnetværk er dagsordensættende og arbejder på flere forskellige fronter. 

Derfor vil de helt store spørgsmål her blive taget op, hvor blandt andet begreber som 

frivillighed og velfærd vil få et 360° eftersyn.  

Spørgsmålene er mange og kan eksempelvis være: Hvad er offentlig velfærd i samarbejde 

med frivillige i det hele taget – kan vi her tænke frivillighed på en helt ny måde? Hvilke 

kompetencer skal vores fagprofessionelle have for at kunne samarbejde og samskabe 

med de frivillige? Hvordan sikrer vi os, at vi ikke udnytter de frivillige, men drager nytte af 

dem via deres engagement, viden om lokalsamfundet og de mange forskellige perspekti-

ver de kan bidrage med?  

Frivillighedstemaet kan med et innovationsnetværk trækkes op på den helt store klinge, 

hvor der aktivt og fokuseret bliver arbejdet på flere forskellige fronter, på nye og inno-

vative måder. 
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VELFÆRDSNETVÆRK

Definition 

I velfærdsnetværk er fokus på de borgerrette-

de og borgernære velfærdsopgaver, og ønsket 

om at forbedre dem. Der arbejdes ud fra tre 

spor: relationel koordinering, borgerdeltagelse 

og innovation.  

Relationel koordinering handler om at styrke 

samarbejdet på tværs af kommunen, så vi ikke 

blot får flere perspektiver på vores fælles ud-

fordringer, men også sikrer at vi fremover bli-

ver bedre til at yde en helhedsorienteret og 

effektiv indsats.  

Borgerdeltagelsen handler om, at velfærd går 

fra at være den service vi som offentlig instans 

leverer til borgerne til en forståelse af, at vel-

færd er noget vi skaber i fællesskab.  

Endelig handler innovation om, at vi på bag-

grund af den relationelle koordinering og bor-

gerdeltagelsen kan se nye veje for opgaveløs-

ningen og sammen skabe morgendagens vel-

færd. 

 

 

 

Tidsperspektiv 

Ca. 4 uger. Velfærdsnetværk er den hurtigste 

og mest intensive netværkstype af de tre, net-

op fordi der her arbejdes med forholdsvis kon-

krete og afgrænsede problemstillinger. Når 

først du som netværksleder har skabt ram-

merne for dit netværksarbejde, afklaret dine 

mandater og sammensat dine netværksdelta-

gere, skal I arbejde intensivt i 4 uger mod at 

finde de nye løsninger. Tidligere erfaringer 

viser netop, at vi ikke bliver klogere af at ven-

te. Den afgrænsede periode skal dermed sikre 

fremdrift og bevare motivation i arbejdet. 

Aktører 

I velfærdsnetværk vil der typisk være en rela-

tivt afgrænset kerne af netværksdeltagere, 

som arbejder fokuseret i de ca. 4 uger net-

værksarbejdet står på. Løbende vil der blive 

inddraget andre mere perifere deltagere, som 

eksempelvis kan være dem der er berørt af det 

tema eller den problemstilling, som netværket 

søger at løse. Det er centralt at inddrage bor-

gerne som deltagere løbende. 

Du skal arbejde i velfærdsnetværk hvis: 

Du mener at dit tema retter sig mod et bor-

gernært perspektiv, hvor du vil udvikle og for-

bedre velfærden på et afgrænset område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillighed i et velfærdsnetværk 

 

Vi får i disse år flere og flere ældre, som kræver en særlig indsats – ikke mindst på pleje-

området. En af udfordringerne her er, at alt for mange ældre oplever ensomhed – noget 

der ikke bare går udover deres trivsel, men også deres helbred. Med et velfærdsnetværk 

omkring frivillighed kan vi arbejde aktivt og fokuseret i samarbejde med de frivillige i Al-

bertslund om at komme ensomheden til livs. Skal de frivillige inddrages i form af besøgs-

ordninger? Skal de ældre selv være frivillige og bruges i eksempelvis mentorordninger? 

Hvordan sikrer vi et godt og koordineret samspil mellem de fagprofessionelle, de frivillige 

og de ældre?  

 

Frivillighedstemaet kan i et velfærdsnetværk blive behandlet på et konkret og afgrænset 

område, f.eks. på plejehjem, hvor der er behov for nye perspektiver og tilgange til den ek-

sisterende praksis. 



 

18 
 

Frivillighed i et læringsnetværk 

Vi har i Albertslund en tradition for engagerede og initiativrige borgere, der vil frivillig-

hed. Det til trods – eller måske netop derfor – mangler der det forkromede overblik 

over de mange frivillige, også selvom frivillighed anses som en vigtig brik i udviklingen af 

velfærd. Med et læringsnetværk kan vi sætte spot på denne blinde plet. Det handler om 

at tage vandrestøvlerne på, opsøge de frivillige og dem der ved noget om området – og 

samle dem i et læringsnetværk. I læringsnetværket vil der blive skabt et rum for kom-

petenceudvikling og samarbejde, netop fordi en række aktører, der ikke nødvendigvis 

har mødt hinanden før, får mulighed for både at videndele og generere ny viden. Efter-

følgende skal denne viden sættes i spil i det daglige arbejde, uanset hvor i kommunen 

man er placeret.  

Frivillighedstemaet kan med et læringsnetværk blive behandlet ud fra devisen om kom-

petenceudvikling, videndeling og samarbejde.  

LÆRINGSNETVÆRK 

Definition 

I læringsnetværk genereres viden om et speci-

fikt tema. Her sidder aktører, som alle er opta-

gede af det pågældende tema.  Fokus ligger på 

at kompetenceudvikle, videndele og samar-

bejde på tværs. Temaet er som regel noget vi 

som organisation ønsker at sætte på dagsor-

denen.  

I læringsnetværk arbejdes der med at give 

sparring, dele viden og erfaringer, reflektere 

over egen praksis og skabe et rum for læring. 

Modsat de to andre netværkstyper, er formå-

let med læringsnetværk ikke at producere 

løsninger på konkrete problemstillinger. Net-

værket skal generere viden som deltagerne 

efterfølgende forpligter sig til at sætte i spil og 

bruge aktivt til at udvikle på gældende praksis, 

der hvor der er brug for det. 

 

 

 

 

 

Tidsperspektiv 

Ca. 6 måneder bestående af 4-5 netværksmø-

der med fokus på et særligt emne. Man kan 

hurtigt sidde lårene af hinanden, og vi kan altid 

blive klogere – men der skal genereres viden i 

læringsnetværket, der rækker ud over net-

værksdeltagernes. Den nye viden skal herefter 

sættes i spil af netværksdeltagerne.  

Aktører 

Et læringsnetværk vil som regel have en stabil 

kerne af deltagere, netop fordi kompetence-

udvikling og læring kræver kontinuitet. Det kan 

både være aktører i og uden for organisatio-

nen. Det afhænger helt af temaets bredde. Det 

kan dog også være relevant at inddrage delta-

gere løbende, eksempelvis eksperter på et 

givent område som kan sætte nye perspektiver 

i spil. 

Du skal arbejde i læringsnetværk hvis:  

Du mener at dit tema omfatter manglende 

viden og kompetencer i eller uden for organi-

sationen. 

 



 

19 
 

 

 

Find din netværkstype 

Du skal nu beslutte dig for hvilken netværkstype dit tema skal placeres i og hvordan du vil 

gribe det an. Dit valg af netværk afhænger af, hvad du gerne vil opnå med netværksarbej-

det.  

Hvad er dit tema? 

 

Hvilken netværkstype har du valgt? 

 

Hvorfor har du valgt denne netværkstype til dit tema? 

 

Hvordan kan du arbejde med dit netværkstema ud fra den netværkstype du har valgt?  
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Tips og tricks 

Find grænserne for dit netværksarbejde 

Hvis du er i tvivl om grænserne for dit netværksarbejde, så formuler dit netværkstema 

ud fra de andre typer, end den du har valgt at arbejde med. På den måde kan du finde 

grænserne for dit netværksarbejde og blive mere klar på din egen netværkstype.  

Formidl dit valg af netværk 

Gør dig tanker om hvordan du formidler hvorfor du har valgt den netværkstype som du 

vil arbejde med, og hvordan du sikrer at du kan arbejde med denne netværkstype. Få råd 

og redskaber til din formidling i kapitlet ”Formuler din netværksfortælling”. 

Afklar rammerne af netværksarbejdet med dine netværksdeltagere 

Gør det klart for dit netværk, hvilken netværkstype i arbejder med – og hvad det giver af 

rammer. Tag f.eks. beskrivelserne af typerne med til jeres første netværksmøde og gen-

nemgå dem.  

 

 

Din frie refleksionsboks 

Del dine erfaringer med os. Her kan du reflektere frit over hvordan det var at finde din 

netværkstype. Hvad var udfordrende? Hvad virkede for dig? Hvilke råd vil du give til an-

dre netværksledere?  
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AFKLAR DINE MANDATER 

Har du afklaret dine mandater? Dine mandater skaber dit ledelsesmæssige råde-

rum. Dine mandater sikrer dig at du får tid, plads og momentum til at udføre dit 

netværksarbejde.  

Dine mandater består af tre ben: 1) Du skal 

have aftalerne på plads med din personalele-

der, 2) du skal sikre at dit netværk refererer til 

en eller flere ledere som har en ’aktie’ i dit 

netværkstema, og 3) du skal sikre dit eget le-

delsesmæssige refleksionsrum hos Netværks-

strukturen.  

De overvejelser og refleksioner du gør dig un-

dervejs, skal du bruge aktivt til sidst i kapitlet. 

Her skal du nærlæse den opstillede skabelon 

for netværkslederens mandater og forholde 

dig indgående til hvad dine mandater betyder 

for dig som netværksleder.  

Når du har læst afsnittet og brugt de opstillede 

redskaber har du afkridtet dit eget ledelses-

mæssige råderum. Dit ledelsesmæssige råde-

rum handler netop dels om at have plads og 

tid til at udføre dit netværksarbejde, dels om 

at kunne gå på tværs i hierarkiet. Sidst men 

ikke mindst, handler det om, at du skal vide, 

hvornår og hvordan du skal bruge Netværks-

strukturen.      

 

SNAK MED DIN LEDER 

Først skal du snakke med din egen personale-

leder og orientere om dit netværksarbejde. Dit 

netværksarbejde vil tage tid fra andre opgaver, 

og det er din personaleleder som kan give dig 

rum og plads fra din opgaveportefølje til at 

udføre netværksarbejdet.  

Din personaleleder skal være med på sidelin-

jen af dit netværksarbejde for at følge din ud-

vikling som medarbejder og netværksleder, 

ikke for at styre hvor dit netværk bevæger sig 

hen. Du er netværkslederen og du skal derfor 

tage ledelsen på dig – også overfor din egen 

personaleleder. Du skal selv afkridte banen 

gennem dialogen med din leder. 

Ved tidligt at få skabt en dialog, vil din leder 

opnå ejerskab og vilje til at dit netværk skal 

være succesfuldt og skabe positiv værdi – også 

selvom dit tema ikke er forankret i jeres afde-

ling. I dialogen med din leder skal du gøre dit  

netværksarbejde spændende og nærværende 

både for din leder og kollegaer: Hvordan kan 

dit netværksarbejde bidrage og smitte positivt 

af i jeres afdeling?  

Før du snakker med din leder, skal du finde ud 

af hvor meget tid og plads du skal have til net-

værksarbejdet, samt hvornår og hvordan du 

skal prioritere det. Det skal afklares med din 

personaleleder i forhold til mængden af opga-

ver i din opgaveportefølje i den periode dit 

netværksarbejde forløber.  

Du ved bedst selv hvordan du bør tage snak-

ken med din leder, men du skal forberede dig 

på hvilke aftaler I skal have afklaring på. Forbe-

red dig godt på hvorfor du skal prioritere dit 

netværksarbejde og vær samtidig konkret om 

det forventede tidsomfang af dit netværksar-

bejde.  

Du skal fortælle din personaleleder hvorfor det 

er vigtigt for dig, for kommunen og især for 

borgeren, at du udfolder og udfører dette net-

værk. Hvorfor er det vigtigt at arbejde tværgå-

ende når vi løser de udfordringer dit netværks-

tema indeholder? Udfyld spørgsmålene på 

næste side, for at planlægge og forberede 

dialogen med din leder. 
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Forbered din samtale med din leder 

 
Brug refleksionsspørgsmålene og udfyld skemaet herunder, for at skabe de bedste be-
tingelser for en god dialog  

Hvordan får du bedst din personaleleder i tale omkring mit netværksarbejde? 

 

Hvad skal du blive enig med din personaleleder om? 

 

Hvordan får du plads til netværksarbejdet? Hvilke opgaver skal du frigøres fra, for at 
kunne prioritere dit netværksarbejdet? 

 

Hvornår skal netværksarbejdet udføres? 

 

Hvor meget tid afsætter I? (Husk at være realistisk i din vurdering) 

 

Har du nogle gode indspark til hvordan din leder kan dække den tid du bruger på net-
værksarbejdet? (Brug dem gerne i snakken med din leder) 

 

Hvad tænker du i øvrigt er vigtigt at få talt om? 
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Hvad er en referenceleder? 

Din referenceleder er din kobling til basisorganisationen. Referencelederen er en afdelingsleder 

med interesse i netop dit netværkstema og de udfordringer som det forsøger at afhjælpe. Din 

referenceleder vil have en konkret interesse i den værdi som dit netværksarbejde kan skabe.  

Handler dit netværksarbejde om at skabe en mere helhedsorienteret indsats i forebyggelsen af 

indlæggelser? Så kan referencelederen være den afdelingschef, som får de budgetmæssige bespa-

relser, opnår øget effektivitet og lign. ved en løsning på udfordringen.  

Husk at når du arbejder med tværgående udfordringer, vil der ofte være mere end én afdeling, 

som opnår øget værdi på baggrund af dit netværksarbejde. Tænk derfor i flere referenceledere. 

FIND DIN REFERENCELEDER 

Det er ikke kun din personaleleder som er 

relevant for dit netværksarbejdes forløb. Dit 

netværk skal kobles op på den hierarkiske 

ledelsesstruktur gennem en såkaldt reference-

leder. Som netværksleder vil du derfor skulle 

referere til den hierarkiske ledelsesstruktur, 

samtidig med at du bevæger dig på tværs af 

den. Det skyldes at velfærds- og læringsnet-

værkene drives af basisorganisationen. Du skal 

derfor tænke den hierarkiske ledelse ind i dit 

netværkstema - hvilke ledere har en interesse  

i netop dit netværkstema?  

Din referenceleders rolle 

Din referenceleder er med til at sikre fremdrift 

i dit netværksarbejde og holde fokus på den 

værdi der kan skabes i netværket. Reference-

lederen vil ikke få styring over dit netværk, 

men skal bidrage til at sikre gode rammer for 

dit netværksarbejde.  

Du kan bruge din referenceleder når du skal gå 

på tværs og tage ledelse på netværket: Refe-

rencelederen kan fjerne de forhindringer der 

kan være når du bevæger dig på tværs af le-

delseshierarkiet og i snitfladerne mellem for-

skellige afdelinger og enheders opgaver. En 

god relation og dialog med referencelederen 

kan dermed sikre at du ikke kommer i klemme 

i den hierarkiske ledelsesstruktur.  

Din referenceleder er din strategisk medspiller, 

som bl.a. kan hjælpe med finansiering og res-

sourcer til netværksarbejdet, give adgang til 

diverse fora og sætte dagsordenen i den hie-

rarkiske ledelsesstruktur. 

Forbered den indledende dialog 

Når du har fundet din referenceleder, skal du 

indlede en dialog. Du er ansvarlig for at få 

etableret denne dialog og dermed sikre, at du 

får skabt et ledelsesrum, hvor netværket kan 

skabe værdi og kvalitet for de involverede.  

I dialogen skal du sørge for at din referencele-

der kan se hvordan dit netværk kan bidrage til 

en bedre løsning på referencelederens områ-

de. Overvej også hvordan støtten fra referen-

celederen netop kan bidrage til at dit netværk 

gennemføres og skaber positiv værdi.  

Besvar spørgsmålene på næste side, for at 

finde din referenceleder samt overvej hvad du 

har brug for af din referenceleder, inden du 

indleder dialog.  

NB: Når du til sidst i kapitlet læser skabelonen 

for netværkslederens mandater, tænk da i 

hvilket ansvar og kompetencer du har som 

netværksleder – hvordan kan din referencele-

der støtte dig i det?  
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Find  din referenceleder og forbered dig til jeres dialog 

 

Brug refleksionsspørgsmålene og udfyld skemaet herunder, for at skabe de bedste betingelser for 

en god dialog  

Tag udgangspunkt i dit netværkstema når du skal finde din referenceleder – hvilke afdelinger kan 

have en interesse i at få løst den udfordring du arbejder med? (Find gerne flere end én) 

 

Hvordan er den udfordring eller mulighed som du arbejder med  relevant for afdelingen?  

 

Hvordan kan arbejdet med  dit netværkstema være med til at skabe værdi i afdelingen? 

 

Hvad har du brug for at din referenceleder bidrager med  eller understøtter dig i som netværksle-

der? 

 

Hvad tænker du i øvrigt er vigtigt at få talt om? 

 

 

 

 



 

25 
 

 

NETVÆRKSSTRUKTUREN SKAL MED

Netværksstrukturen er det sidste ’ben’ du skal 

have med i din afklaring af mandater. Net-

værksstrukturens primære opgave er at drive 

den bevægelse, der skal til for fortsat at give 

liv til udviklingen af Albertslund Kommune som 

en netværksbaseret organisation. Netværks-

strukturen arbejder med at sætte rammerne 

for en ny kultur – et nyt mindset – hvor det 

tværgående og det hierarkiske spiller sammen 

og giver næring til hinanden. 

Netværksstrukturens rolle 

Netværksstrukturen giver sparring, rådgivning 

og hjælp i forhold til dit personlige lederskab. 

Som netværksleder er du ansvarlig for at sikre 

fremdrift og handling i dit netværk. Du skal 

sikre, at du er klar til at påtage dig dette an-

svar og lede dit netværk. Netværksstrukturen 

kan hjælpe dig med redskaber, metoder, re-

fleksion og sparring omkring de aspekter af dit 

netværksarbejde der vedrører din personlige 

netværksledelse. Vi skal sørge for, at du er 

klædt på til dit netværksarbejde og den dialog 

du skal have med resten af organisation. Vi 

kan bl.a. hjælpe dig med hvordan du tager 

snakken med din referenceleder. 

Du skal bruge Netværksstrukturen til at udvikle 

din forståelse af netværksledelse og hvordan 

du udøver den. Netværksstrukturen kan ikke 

udfolde dit netværkstema eller samle dit net-

værk, men vi kan hjælpe dig med hvordan du 

påtager dig og udøver netværksledelse i dit 

netværksarbejde. Eksempelvis hvad du skal 

kigge efter når du vælger dine aktører. Det 

sker bl.a. ved sparringsmøder med Netværks-

strukturen og andre netværksledere. 

For at kunne give dig sparring og rådgivning på 

den mest konstruktive måde, er det vigtigt at 

du holder os informeret og opdateret på dit 

netværksarbejde. Netværksstrukturen skal 

være aktivt med på sidelinjen for at udvikle 

dine kompetencer som leder af dit netværk. Vi 

ser på dig og din ledelse, mens din reference-

leder ser på netværkets værdiskabelse.   

Brug Netværksstrukturen når du er i tvivl eller 

oplever problemer og udfordringer i forhold til 

din netværksledelse. De succeshistorier, erfa-

ringer og forhindringer som andre netværksle-

dere har mødt i deres arbejde deles flittigt i 

Netværksstrukturen og dine erfaringer skal 

også med i fortællingen. At dele erfaringer og 

viden om netværksarbejdet er værdifuldt for 

din og andres læring og udviklingen af net-

værksledelse.  

 

 

FORHOLD DIG TIL DINE MANDATER 

Når du har fået afklaret dit ledelsesrum med 

disse tre mandater og fået de rigtige aftaler på 

plads, så nærmer du dig en forståelse af hvad 

du skal og kan gøre som netværksleder. På 

næste side finder du et eksempel på hvordan 

dit ledelsesrum ser ud når du har afklaret 

mandaterne. Gør dig nøje overvejelser om 

hvilket ledelsesrum du har og dit ansvar som 

netværksleder. Hvad betyder de fire parter for 

dit netværk og din netværksledelse? Når du 

har udfyldt refleksionsredskabet efter skabe-

lonen kan du snart begynde din netværksle-

delse og samle dit netværk.   
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Eksempel på aftale om Velfærdsnetværk 

Netværkslederens mandater 

 

Netværkstema: [Beskriv kort netværkets tema herunder] 
- ... 
- ... 
- ... 

 
 
Velfærdsnetværket er etableret den [DATO] ml. [NAVNE] 
 
Nedenstående er foldet ud på møde ml. ovenstående deltagere 
 
Netværksleder – [NAVN] 
 
 

Netværkslederens mandater  

 
1. Netværkslederen har kompetence og ansvar for at facilitere netværket herunder sikre, at relevante 

kompetencer/perspektiver er tilstede på de rigtige tidspunkter 
 

2. Netværkslederen har ansvaret for at indtænke hvem de relevante aktører er og deres rolleafklaring 
 

3. Netværkslederen har mandat til at inddrage eksterne samarbejdsrelationer i netværket 
 

4. Netværkslederen har forpligtelse til at modtage og opsnappe de udfordringer, som laver benspænd 
for samarbejde mellem netværkets deltagere, med henblik på at få dem ryddet af vejen  

 
5. Netværkslederen har kompetence til at bevæge sig på tværs af ledelseshierarkiet– herunder at 

bruge ledelseshierarkiet, hvis udfordringer/benspænd skal ryddes af vejen 
 
6. Netværkslederen har ansvar for at sikre fremdrift og udvikling i netværket, samt ansvar for at over-

holde netværkets tidsmæssige ramme aftalt herunder 
 
7. Netværkslederen har adgang til og forpligtelse til at sætte relevante temaer/punkter på ledelses-

dagsordenen samt at holde organisationen orienteret. Herunder om den værdi som skabes og bliver 
skabt i netværksarbejdet 

 
Netværkets referenceleder(ere)- [NAVN] 
 
Opstart af netværket:  
Forvente test i:  
 
 
God arbejdslyst! 

 

Netværksleder 
 

 Netværksleders personaleleder 

 
 

  

Netværkets referenceleder  Netværksstrukturen  
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Forhold dig til dine mandater som netværksleder 

Brug refleksionsspørgsmålene og udfyld skemaet for at afklare hvad dine mandater bety-
der for dig som netværksleder og dit netværksarbejde. Tag ledelsen på dig.  
 

1. Hvad betyder kompetence og ansvar for dig som netværksleder? 

 

2. Hvordan vil du indtænke de relevante aktører og afklare deres rolle i netværket?  

 

3. Hvordan sikrer du at du kan inddrage eksterne samarbejdsrelationer i netværket? 
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Forhold dig fortsat til dine mandater 

4. Hvordan opsnapper du udfordringer for netværket og hvordan får du ryddet dem af 
vejen? 

 

5. Hvordan kan du gå på tværs af ledelseshierarkiet og aktivt bruge det i dit netværksar-
bejde? 

 

6. Hvordan sikrer du fremdrift og udvikling i netværket, samtidig med at du overholder 
den tidsmæssige ramme? 

 

7. Hvordan sikrer du dig adgang til ledelsesdagsordenen og hvordan holder du organisatio-
nen orienteret om dit netværksarbejde? 
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Tips og tricks 

Byd dig selv på et afdelingsmøde  

Ved at fortælle om dit netværksarbejde på et afdelingsmøde, kan du sikre dig, at både 

din leder og dine kollegaer har forståelse for dit arbejde som netværksleder. 

Sig det rigtige til din leder 

Når du snakker med din leder eller kollegaer, er det en god idé at være klar på hvad du 

skal fortælle om dit netværk til hvem og hvordan. Hav fokus på hvad du kan tage med 

fra netværksarbejdet til dine daglige opgaver i din afdeling. Se afsnittet om ”Skab din 

netværksfortælling” for gode råd om hvad du skal sige, til hvem og hvornår. 

Book tid i din kalender 

Netværksarbejde kræver tid og kan ikke klares på vej hjem fra arbejde eller på sofaen 

en sen aften. Sæt god tid af i din kalender til at lave netværksarbejde – og få brugt 

tiden! Skab sammenhængende tid.  

Sæt dig et andet sted 

Overvej at sætte dig et andet sted, når du skal lave dit netværksarbejde, f.eks. bibliote-

ket, derhjemme eller ved et af Netværksstrukturens skriveborde. Så undgår du at falde 

ind i din vante arbejdsgang.  

 
 

Din frie refleksionsboks 

Del dine erfaringer med os. Her kan du reflektere frit over hvordan det var at afklare 

dine mandater. Hvad var udfordrende? Hvad virkede for dig? Hvilke råd vil du give til 

andre netværksledere?  
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FIND DINE NETVÆRKSDELTAGERE 

Ved du hvem der skal deltage i dit netværksarbejde? Du har brug for motiverede 

og aktive mennesker der kan hjælpe dig til at udfolde dit tema, bidrage med nye 

perspektiver og løfte netværksarbejdet med dig.  

INDDRAG MOTIVEREDE AKTØRER 

Motiverede netværksdeltagere er fundamen-

tet for at dit netværksarbejde skaber fremdrift 

og værdi. Aktører kan have forskellige motiva-

tioner for at deltage – nogle aktører bliver 

måske direkte berørt af dit netværkstema og 

har derfor lyst til at have medbestemmelse, 

mens andre kan have en stærk personlig moti-

vation der driver dem i forhold til netop dit 

netværkstema. Fælles for aktørerne er, at de 

på den ene eller anden måde har ’noget på 

spil’ i forhold til dit netværkstema.  

Motiverede netværksdeltagere med ’noget på 

spil’ vil ofte være villige til at investere res-

sourcer i dit netværksarbejde, gå i positiv dia-

log – og også at gå på kompromis hvis dette 

bliver nødvendigt. Det er derfor vigtigt at dine 

netværksdeltagere har noget på spil i forhold 

til dit netværkstema. Her vil vi skelne mellem 

to forskellige typer af aktørgrupper, som bliver 

enten direkte eller indirekte berørt at dit net-

værksarbejde: 

Primære interessenter er de aktører, som vil 

blive direkte påvirket, enten positivt eller ne-

gativt, af dit netværksarbejde. Hvis du beskæf-

tiger dig med en velfærdsopgave, kan primære 

interessenter bl.a. være de borgere som påvir-

kes, de medarbejdere som udfører velfærden 

eller den som finansierer osv. 

Sekundære interessenter er de aktører, som 

indirekte påvirkes af dit netværksarbejde. Se-

kundære interessenter kan bl.a. være virk-

somheder med mulighed for at stille lærer-

pladser, praktikpladser eller lign. til rådighed, 

aktører med kontakter til relevante borger- og 

brugergrupper,  politikere, medier osv. 

NB: På næste side kan du skrive dine tanker 

ned omkring inddragelse af aktørgrupperne.

 

SKAB ET NETVÆRK MED MANGE PERSPEKTIVER

Når du har fundet ud af hvem der bliver berørt 

og dermed har noget på spil i forhold til dit 

netværkstema, skal du konkret overveje hvem 

du har behov for i dit netværk og hvornår de 

skal deltage.  

I netværket kan du inddrage både kollegaer fra 

rådhuset eller fra de decentrale institutioner. 

Du kan også inddrage private aktører fra rele-

vante virksomheder, borgere, brugere eller 

interesseorganisationer. 

Måske har du også behov for helt nye øjne og 

helt nye perspektiver på dit netværkstema. 

Som f.eks. når hjemmeplejen inddrager en 

sprogkonsulent som normalt screener børn, til 

at arbejde med dokumentation i hjemmeple-

jen. Hvem kan give det uventede perspektiv på 

dit netværkstema?  

Tænk ud af boksen – inddrag gerne en aktør, 

som ikke på forhånd har fagligt eller personligt 

kendskab til dit netværkstema. En sådan aktør, 

kan have lettere ved at undre sig og sætte 

spørgsmålstegn ved den kendte praksis – en 

egenskab, som du har brug for, for at finde de 

nye løsninger. 
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Reflekter over hvem du kan inddrage og hvordan 

Brug din nye viden og udfyld skemaet, til at finde ud af hvem du skal inddrage i dit net-

værksarbejde. Udfyld gerne flere aktører pr. spørgsmål. 

Hvem forestiller du dig kan være indirekte berørt af dit netværkstema? 

 

Hvem forestiller du dig kan være direkte berørt af dit netværkstema? 

 

Hvem har en faglighed, et perspektiv eller en ekspertise, som er relevant for dit netværks-

tema? 

 

Hvem kan du inddrage som ’de nye øjne’, som kan hjælpe til at ’undre’ sig over den kendte 

praksis? 
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Kerneaktøren: Hvis du kan svare ja til følgende refleksionsspørgsmål, egner din net-

værksdeltager sig bedst som kerneaktør:  

 Er aktørens faglighed og erfaringer vigtige for hele netværksforløbet, herunder 

idégenerering, prioritering af ideer, test og fokus på værdiskabelse? 

 Har aktøren ’meget på spil’ i forhold til netværkstemaet, og motiveret i en grad, som 

giver ham/hende lyst til at lægge mange ressourcer i netværket? 

Løbende inddragelse: Hvis du kan svare ja til følgende refleksionsspørgsmål, kan du 

overveje om aktøren skal inddrages løbende til et enkelt møde eller to, hvor aktøren kan 

sætte viden og erfaringer i spil: 

 Har aktøren en særlig viden som mangler i netværket for at løse en afgrænset, spe-

cifik problemstilling? 

 Kan aktøren ”kun” bidrage med få timer til netværksarbejdet?  

 Bidrager aktøren med afgørende ressourcer til netværket? (din referenceleder, en 

virksomhed eller lign.) 

OVERVEJ HVORDAN DU BEDST INDDRAGER AKTØRERNE

Det er ikke sikkert, at alle de forskellige aktø-

rer skal deltage i hvert eneste netværksmøde. 

Nogle kan blive inddraget undervejs til at spille 

ind med nye perspektiver og udfordre de tan-

kegange som præger dit netværksarbejde. 

Andre kan udgøre den faste aktørkerne, som 

driver og lægger ressourcer i netværksarbej-

det. Du kan skabe en fast aktørkerne samtidig 

med at du inddrager nye perspektiver løben-

de.  

Men hvornår skal en netværksaktør være en 

del af den faste kerne eller inddrages efter 

behov?  

Kerneaktøren: Det kræver et stort engagement 

at være kerneaktør. Aktøren skal være motive-

ret for at deltage aktivt, gå på kompromis og 

lægge ressourcer i netværksarbejdet. Du skal 

derfor afklare deltagerens rolle som kerneak-

tør fra start. 

Løbende inddragelse: Aktører der inddrages 

løbende skal kende sin specifikke rolle – hvad 

er det præcis personen skal bidrage med? Du 

skal afklare hvorfor aktøren inddrages, så ak-

tøren på bedst mulig vis, kan sætte sin kompe-

tence i spil, til gavn for dit netværksarbejde.  

Du kan også inddrage aktører løbende, for at 

skabe et bredt ejerskab til dit netværk. Dette 

kan eksempelvis være aktører med en afgø-

rende rolle i forhold til dit netværksarbejde, 

bl.a. din referenceleder som investerer res-

sourcer i dit netværk eller en virksomhed som 

stiller lærerpladser, lokaler eller lign. til rådig-

hed. Ved at skabe ejerskab kan du undgå at 

aktøren modsætter sig eller trækker sine res-

sourcer ud. 

Det kan dog være svært at give et entydigt 

svar på hvordan du skal inddrage de forskellige 

aktører, idet det i høj grad kommer an på dit 

netværkstema, samt hvordan aktørernes res-

sourcer og viden vil bidrage til netværksarbej-

det. Herunder er en række refleksionsspørgs-

mål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, 

hvordan du bedst inddrager den enkelte aktør. 
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Du kan bl.a. inddrage aktører løbende, ved at 

lade dem holde oplæg om netop den viden og 

erfaring som mangler i netværket, eller invite-

re aktøren til et netværksmøde som en ’almin-

delig’ deltager, hvor I beskæftiger jer med den 

konkrete problemstilling som deltageren skal 

hjælpe med at løse. I kan også besøge aktøren 

der hvor han/hun er – og se hvordan aktøren, 

afdelingen eller virksomheden arbejder, for at 

få inspiration og nye perspektiver på net-

værkstemaet. 

Du vil løbende blive klar på, hvilke kompeten-

cer og perspektiver du har brug for at inddra-

ge, når du har påbegyndt dit netværksarbejde. 

Du skal derfor ikke fortvivle, hvis du ikke ved 

det på nuværende tidspunkt. Du kan ikke plan-

lægge alt fra dit skrivebord – og det er heller 

ikke meningen!  

På baggrund af din nye viden; hvem skal du så inddrage i dit netværksar-

bejde? 

Hvilke aktører bør være en del af den faste kerne og hvad skal de bidrage med? 

 

Hvilke aktører kan du løbende inddrage, hvordan, og med hvilket formål? 
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Tips og tricks 

Find vandrestøvlerne frem 

Gå ud og find dine potentielle netværksdeltagere hvor de er, og få en snak med dem om 

dit netværkstema og dine tanker om dem som netværksdeltagere. Du kan ikke planlægge 

hele netværket fra dit skrivebord. Få redskaber i kapitlet ”indled kontakt til potentielle 

netværksdeltagere”.  

 

Brug din nærmeste omgangskreds 

Spørg venner og familie omkring deres syn på den udfordring der ligger til grund for dit 

netværkstema. De kan være første indgangsvinkel til et udefrakommende og anderledes 

undrende perspektiv.  

 

Spørg dine kollegaer 

Få dine kollegaers perspektiv på dit netværkstema – og hvordan deres arbejdsområde 

kan være relateret til det. Spørg dem om ”de kender nogen der kunne være relevante at 

inddrage i dit netværk?” 

 

 

Din frie refleksionsboks 

Del dine erfaringer med os. Her kan du reflektere frit over hvordan det var at finde dine 

potentielle netværksdeltagere. Hvad var udfordrende? Hvad virkede for dig? Hvilke råd 

vil du give til andre netværksledere?  
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Hvad er en elevatortale? 

Forestil dig at du møder en kollega i elevatoren, som spørger ind til dig som netværksleder 

og dit netværksarbejde. Hvad er det du går og laver, og hvorfor er det vigtigt? Lad os sige 

at kollegaen er en potentiel netværksdeltager. Du skal nu – på ganske kort tid –  levere din 

netværksfortælling uden unødvendige krumspring.  

Du kan kende en elevatortale på at: 

 Det er en elevatortale - ikke en elevatorsamtale. En tale er per definition envejskom-

munikation, men elevatortalen inviterer til samtale. 

 Målet er efterfølgende dialog, og elevatortalen skal derfor være åben. Det handler om 

at få samtale nr. 2 – for så er talen velfungerende.  

 Det er ikke den tekst der står under menuen ”Om os” på ens hjemmeside, der skal for-

tælles. Det er værdien der skabes hos modtageren der er central.  

 Elevatortalen skal gøre dig interessant, og skal stimulere modtagerens nysgerrighed 

efter at vide mere. Vær koncis - du har 30-60 sekunder hertil.  

 Talen skal indeholde en pointe , som skal være relevant og genkendelig for modtageren. 

FORMULER DIN NETVÆRKSFORTÆLLING 

Har du din netværksfortælling? Du skal arbejde med hvordan du fortæller om dit 

netværk. Dit netværksarbejde afhænger meget af hvordan du skaber engage-

ment og formidler dit arbejde. 

DEN GODE FORTÆLLING 

Som netværksleder skal du hele vejen igennem 

dit netværksarbejde, reflektere over og arbej-

de aktivt med din fortælling om dit netværk. 

Måden du fortæller og kommunikerer på, er 

styrende for andres adfærd, ligegyldigt i hvil-

ken sammenhæng der er tale om. Derfor er 

kommunikation – ligesom alle andre aspekter 

af netværksarbejdet – et redskab du kan bruge 

til at sikre gode rammer for dit netværksarbej-

de.  

Som netværksleder skal du være i stand til at 

skabe ”den gode fortælling” om dit netværk. 

Der er ingen skabelon for hvad du skal sige i 

din netværksfortælling – alle netværk er for-

skellige og det er netværksfortællingerne også. 

Der er dog nogle ting, som du bør lægge vægt 

på, og metoder du kan bruge, så din lytter 

bedre kan forstå og forholde sig til din fortæl-

ling.  

For at give dig de bedste muligheder for at 

skabe din egen fortælling, har vi derfor udfor-

met et enkelt redskab, som du kan bruge til at 

strukturere din fortælling. Redskabet finder du 

sidst i dette kapitel.  

 

Redskabet er inspireret af tanken om en eleva-

tortale, hvor du på en elevatortur skal kunne 

fortælle dit budskab, på en måde som engage-

rer din lytter og skaber interesse for at høre 

mere om dit netværk. Du kan bruge princip-

perne i elevatortalen i alle sammenhænge, 

hvor du har brug for en klar struktur for din 

fortælling. Din fortælling kan derfor både vare 

30 sekunder eller 30 minutter. Vær dog kort-

fattet - du skal bruge redskabet til at struktu-

rere og skære unødvendigt ’fedt’ væk fra din 

fortælling, så du sikrer at kun det allermest 

nødvendige kommer med! 
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SÆT BILLEDER PÅ DIN NETVÆRKSFORTÆLLING 

Når du skal formulere din netværksfortælling, 

er der måske ting du gerne vil fortælle, men 

som kan være svært for din lytter at forstå 

eller forholde sig til. F.eks. kan det være rigtig 

svært at sætte ord på netværksarbejde, til folk 

som ikke kender til det i forvejen. Til at løse 

denne udfordring, kan du sætte billeder på din 

fortælling. Når du sætter billeder på din for-

tælling, gør du det lettere for din lytter at for-

holde sig til det du siger. Samtidig gør billeder 

det også lettere for lytteren at huske hvad du 

har sagt, hvis de skal genfortælle det til andre.  

Hvis du for eksempel vil forklare mulighederne 

i netværksarbejde,  kan du sammenligne net-

værksarbejde med et isbjerg:  

Ofte ser vi kun på udfordringen ud fra vores 

eget perspektiv. Det betyder at vi måske kun 

ser 10% af udfordringen – altså overfladen. 

Med netværk får vi – på grund af flere aktører 

med forskellige perspektiver – mulighed for at 

afdække de resterende 90%, der ligger under 

overfladen. Vi får dermed en helhedsbetragt-

ning og et større perspektiv på det vi arbejder 

med og forsøger at løse. 

HAV FOKUS PÅ DIN MÅLGRUPPE 

Når du skal skrue din egen fortælling sammen 

– eksempelvis ud fra dette kapitels redskab – 

er det helt afgørende at du overvejer hvem din 

målgruppe er. På den måde kan du gøre for-

tællingen nærværende og interessant for din 

lytter.  

Der vil overordnet set være to forskellige mål-

grupper, som du skal formulere forskellige 

netværksfortællinger til: 1) organisationen og  

2) dine potentielle netværksdeltagere.  

Organisationen 

Den organisatoriske målgruppe kan eksempel-

vis være din personaleleder, din referencele-

der eller det politiske niveau. Som netværksle-

der skal der frisættes tid til, at du kan træde 

ud af dine vante omgivelser i basisorganisatio-

nen, og arbejde med dit netværk. Dette kræ-

ver at du over for din personaleleder formid-

ler, hvorfor du skal have tid til dit netværksar-

bejde ved at sandsynliggøre værdien af dit 

netværksarbejde. Værdien der skabes kan 

eksempelvis være, at din leder får en motive-

ret medarbejder som har flere værktøjer der 

kan sættes i spil i basisorganisationen. Overvej 

derfor hvad du skal sige – der kommer sjæl-

dent noget ud af at møde op og sige: ”Jeg har 

en god idé til et netværk – skal jeg ikke bare gå 

igang?!”.  

 

Dine potentielle netværksdeltagere 

Der er andre ting du skal lægge vægt på, når 

du skaber din netværksfortælling til dine po-

tentielle netværksdeltagere. Når du skal skabe 

denne fortælling, skal du fokusere på at skabe 

eller fastholde engagement og motivation. Når 

du indleder kontakt til dine potentielle net-

værksdeltagere, skal du formulere din fortæl-

ling om, hvorfor lige netop de skal med i net-

værket, sådan at du sikrer dig at de bliver en-

gagerede omkring idéen. Som tommelfinger-

regel kræver det mere overtalelse via en moti-

verende og engagerende fortælling, jo mindre 

berøring med dit tema, din potentielle net-

værksdeltager har.  

 

Når du skaber en fortælling med fokus på mål-

gruppe har du dels mulighed for at få de rigti-

ge netværksdeltagere med om bord, dels mu-

lighed for at give din leder forståelse for at 

netværksarbejdet skal prioriteres. Din net-

værksfortælling kan derfor skabe gode ram-

mer for at gå i gang med dit netværksarbejde. 
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Eksempel på en netværksfortælling om netværksarbejde 

1) Jeg arbejder med netværk, fordi netværksarbejde skaber bedre velfærdsløsninger.  

Lad mig komme med et eksempel: 

2) Ofte ryger ældre borgere ind og ud af hospitalerne. Det er dyrt for samfundet og det er 
uværdigt for den enkelte borger. 

3) Jeg kender et netværk, som kom med en løsning. 

De fandt ud af, at kommunikationen mellem hjemmehjælpere og sygeplejersker skulle for-
bedres. Der var alt for mange misforståelser og vigtig information om den enkelte borger 
gik ofte tabt.  

De arbejdede med en fælles forståelse af hvad de skulle kigge efter for at se om borgeren 
står med ét ben i hospitalsdøren. Til at understøtte deres nye fælles sprog, indførte de et 
såkaldt observationshjul – en ny smart app – som hjælper dem til systematisk at kigge på 
borgerens velbefindende og tale sammen om det. Nu har sygeplejersker og hjemmehjælpe-
re mulighed for at kommunikere i et sprog, som alle kan forstå. Det var noget af det, som 
før gik galt.  

4) Det kan lyde ganske banalt, men det var ikke løsninger, som lå lige for. Der var mange 
idéer i spil og mange perspektiver ind over, før netværket kom frem til den løsning.  

Det er netop styrken ved netværk. Man samler folk på kryds og tværs, fra nær og fjern – 
alle som kan tænkes at mene noget om den problemstilling, som man har med at gøre. 

Man udfordrer hinanden, skyder idéer ned og lader andre idéer udvikle sig. I netværk ved 
man ikke nødvendigvis hvor man ender når man først går i gang. 

Pludselig en dag er man nået frem til noget, der kan ligne en løsning – og så handler det om 
at prøve det af. Måske virker det, måske ikke. Virker det ikke må man prøve forfra, for så 
har man ikke observeret det grundlæggende problem. 

5) Netværk handler om at finde vej gennem ukendt terræn, hvor endestationen ikke er 
givet på forhånd.  

Netværk starter derfor med dig selv. Tør du slippe kontrollen og udfordre dine idéer om, 
hvordan verden hænger sammen? 

Jeg tror ikke, at vi finder nye løsninger på komplekse og dyre problemstillinger ved at gøre mere af 
det vi plejer. Gør du? 

 

SKAB DIN NETVÆRKSFORTÆLLING 

Du skal nu trække i arbejdstøjet, fatte pennen 

og gå i gang med din netværksfortælling. På de 

næste sider får du to redskaber til at skabe 

den gode fortælling om dit netværk. Det første 

skal udfyldes ud fra den organisatoriske mål-

gruppe, mens det andet udfyldes i forhold til 

dine potentielle netværksdeltagere.  

Der er ikke plads til den store poesi, så du skal 

nøjes med stikord, der præcist fanger det du 

vil med dit netværk eller med dig selv som 

netværksleder. Samtidig skal du skrive stikord 

der er lette at huske, så du kan fremføre din 

fortælling så naturligt, engageret og motive-

rende som overhovedet muligt. Tving dig selv 

til at skære din fortælling ind til benet, så du 

ikke taber din modtager på vejen. Og husk, jo 

flere gange du fortæller den – jo bedre bliver 

den.   

NB: Eksemplet herunder er skrevet ud fra de 5 

spørgsmål som du selv skal besvare i skemaet 

på næste side. Brug fortællingen som inspira-

tion, og husk at gøre din netværksfortælling 

konkret i forhold til netop dit netværkstema.  

 



 

40 
 

Formuler din netværksfortælling 
 
Målgruppe: Den organisatoriske (din personaleleder, referenceleder og lign.) 
 
 

1. Fortæl en historie eller kom med en meddelelse, der vækker modtagerens interesse.  

 

2. Bring et problem på banen eller stil et spørgsmål, der skal løses eller besvares. 

 
 
 
 
 
 

3. Kom selv med en løsning på det problem, du har bragt på banen. 

 
 
 
 
 
 

4. Beskriv særlige fordele ved at følge den fremgangsmåde, du har lagt frem i din løs-
ning.  

 - Supplér eventuelt med forklarende billedsprog. 

 
 
 
 
 
 

5. Udtryk dit call-to-action. “Gå ud og gør det!”  
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Formuler din netværksfortælling 
 
Målgruppe: Dine potentielle netværksdeltagere 

1. Fortæl en historie eller kom med en meddelelse, der vækker modtagerens interesse.  

 

2. Bring et problem på banen eller stil et spørgsmål, der skal løses eller besvares. 

 
 
 
 
 
 

3. Kom selv med en løsning på det problem, du har bragt på banen. 

 
 
 
 
 
 

4. Beskriv særlige fordele ved at følge den fremgangsmåde, du har lagt frem i din løs-
ning.  

 - Supplér eventuelt med forklarende billedsprog. 

 
 
 
 
 
 

5. Udtryk dit call-to-action. “Gå ud og gør det!”  
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Tips og tricks 

 

Skab fortællingen sammen med dine netværksdeltagere 

At lave den helt rette fortælling om dit netværk er ikke altid lige let. Derfor kan det være 

en god idé at inddrage dine netværksdeltagere i udformningen af fortællingen. Du kan 

eksempelvis få dine netværksdeltagere til hurtigt at lave en elevatortale omkring netvær-

ket. Dermed får du deres ord på, hvad netværket handler om.  

 

Gengiv fortællingen  
Både når du skal lave din netværksfortælling og når du skal fremføre den, er det vigtigt at 

du er opmærksom på, at ikke alle vil have samme forståelse af hvad du siger, som du selv 

har. For at undgå misforståelser kan du f.eks. spørge ”Prøv at gentag for mig, hvad du lige 

har hørt mig sige”.  

 
 

Din frie refleksionsboks 

Del dine erfaringer med os. Her kan du reflektere frit over hvordan det var at skabe og 

afprøve dine netværksfortællinger. Hvad var udfordrende? Hvad virkede for dig? Hvilke 

råd vil du give til andre netværksledere?  
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Kære Anders Andersen  

Jeg er i øjeblikket i gang med et nyt og spændende initiativ, hvor jeg 

bl.a. beskæftiger mig med at skabe kortere sagsbehandlingstid hos 

ressourcesvage unge. Jeg ved at du har beskæftiget dig længe med 

borgergruppen og jeg vil derfor rigtig gerne have dine perspektiver 

med i arbejdet.  

Har du 15 minutter til at tale om det onsdag d. 3/3 klokken 13? Så 

kommer jeg forbi dit kontor med en kop kaffe. 

Med venlig hilsen 

Jens Jensen 

 

INDLED KONTAKT TIL DINE POTENTIELLE NETVÆRKSDELTAGERE 

Ved du hvordan du skal tage kontakt til dine netværksdeltagere? Din første kon-

takt er afgørende for deltageres lyst og vilje til at bidrage engageret og motiv e-

ret i dit netværksarbejde – også på længere sigt.  

TAG INDIVIDUEL KONTAKT 

Det er vigtigt at du overvejer hvordan du skal 

tage kontakt til dine enkelte netværksdeltage-

re. Dette skyldes at den indledende kontakt til 

dine netværksdeltagere kan være med til at 

skabe motivation og interesse på længere sigt.  

 

Mød dem hvor de er: 

Tag dine vandrestøvler på og besøg dine po-

tentielle netværksdeltagere der hvor de er, 

alternativt kan du også ringe. I den personlige 

kontakt, vil det være fornuftigt at have formu-

leret din ’gode netværksfortælling’, så den er 

afpasset til den aktør du taler med. Formuler 

derfor gerne en netværksfortælling, med fokus 

på hver enkelt deltager. 

 

Henvend dig personligt: 

Der er stor forskel på om du sender en stan-

dardiseret mail til dine potentielle netværks-

deltagere eller om du tager personlig kontakt. 

Den personlige henvendelse vil altid være at 

foretrække, idet du her har mulighed for at 

fortælle den enkelte aktør at du har brug for 

hans eller hendes specifikke kompetencer og 

faglighed. Når du fortæller dine netværksdel-

tagere at de hver især – på hver deres måde – 

kan gøre en forskel for dit netværksarbejde, så 

skaber du interesse og motivation! Du skal 

derfor investere tid i den indledende kontakt. 

 

Skriv en inviterende mail: 

Hvis du har svært ved at få fat i din potentielle 

netværksdeltager, kan du sende en mail, hvor 

du kort forklarer baggrunden for din kontakt 

og samtidig aftaler et tidspunkt hvor I kan tale 

yderligere sammen, f.eks. i telefonen. Vær 

opmærksom på, at mailen skal være en invita-

tion til en samtale omkring netværksarbejdet – 

og altså ikke være en roman om dine tanker og 

forventninger. Det er vigtigt at skabe en dialog, 

hvor både du og din netværksdeltager kan 

byde ind, stille spørgsmål, lytte og blive hørt. 

Her er givet et bud på en inviterende mail:  
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Brug følgende spørgsmål når du skaber den gode dialog.  

Spørgsmålene gør det muligt for dig at skabe en åben dialog hvor du finder ud af om din 

potentielle netværksdeltager rent faktisk er motiveret for at deltage og investere res-

sourcer i dit netværksarbejde: 

 Hvordan mener personen at han/hun er påvirket af dit netværkstema?  

 Hvilken forandring ønsker personen at netværksarbejdet skal skabe? 

 Hvordan mener personen at netværksarbejdet kan imødekomme hans/hendes 

ønskede forandring?  

 Hvordan mener personen at kunne bidrage til netværksarbejdet? (eks. med viden, 

ressourcer, økonomi, magtfuld position i lokalsamfundet, gode kontakter til at 

sprede budskabet og lign.)   

I dialogen med din potentielle netværksdeltager kan du også blive klogere på:  

 Hvad der kan fremme personens engagement – også hos dem som allerede er 

med på ideen? 

 Hvad kan hæmme modstanden fra de aktører, som bliver negativt berørt at net-

værksarbejdet? (Modstandere kan eksempelvis være medarbejdere, brugere, 

borgere, interesseorganisationer og lign. som modsætter sig netværksarbejdet 

grundet uvished om forandringen, frygt for uretfærdig behandling, forestilling 

om at vilkår forringes af netværksarbejdet osv.) 

 

SKAB DEN GODE DIALOG 

Som beskrevet, er det vigtigt at du skaber en 

dialog, hvor både du og din netværksdeltager 

har mulighed for at byde ind. Det er vigtigt at 

du lytter til din netværksdeltager, undersøger 

netværksdeltagerens motivation for at deltage 

i dit netværk og at du gennem jeres dialog 

viser, at du finder hans eller hendes synspunk-

ter og perspektiver vigtige for netværksarbej-

det. Det er altså igen vigtigt at reflektere over 

måden du kommunikerer på.  

  

SKAB EN GOD KONTAKT TIL BORGEREN 

Det er vigtigt at du får mange forskellige fag-

ligheder og perspektiver i spil, når du laver 

netværksarbejde. Et perspektiv som er særligt 

vigtigt i dit netværksarbejde er borgeren. Når 

du arbejder med borgernære opgaver, er det 

afgørende vigtigt at du får borgerens perspek-

tiv med. Først og fremmest er borgeren ek-

spert på sin egen hverdag – det er dem, som 

har den største viden om hvad der virker og 

ikke virker for dem. Dernæst kan borgerens 

perspektiv samle de forskellige fagligheder, 

som har hver deres indgangsvinkel og agenda i 

forhold til dit netværkstema. Derfor er borge-

rens perspektiv på mange måder centralt for 

dit netværksarbejde – det er her guldet ligger!  

På baggrund af de erfaringer vi hidtil har gjort 

os i Albertslund Kommune, har vi fundet frem 

til fire aspekter, som er særligt væsentlige at 

kende til, når du vil skabe en god kontakt til 

borgeren, med henblik på samskaben. Læs om 

de fire aspekter på næste side. 
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Hav modet til at inddrage  

Når du inddrager borgeren i dit netværksar-

bejde, kan det føles som om, at du blotter dig 

– at du viser det som ikke fungerer frem. Det 

er aldrig sjovt at måtte erkende, at vi ikke løser 

vores opgaver på bedste vis. At sige det  højt 

til borgeren, kan føles helt forkert, vi plejer jo 

at være eksperterne. Her skal du tænke ander-

ledes på din rolle – det er ikke dig der skal løse 

udfordringen alene, men det er dig, der skal 

sørge for og understøtte at udfordringen bliver 

løst. Når du tager kontakt til borgeren, er det 

første skridt mod at forbedre velfærden. Hav 

derfor modet til at lukke borgeren ind på lige 

vilkår som dine andre netværksdeltagere   

 

Find en etisk måde 

Når du indleder kontakt til borgeren, skal du 

gøre det på en etisk forsvarlig måde. Vi ved af 

erfaring, at det kan være begrænsende i for-

hold til at tage kontakten og involvere borge-

ren. Det er her vigtigt, at du ikke lader dig be-

grænse. Hvis du mener, at den inddragelses-

form du ønsker dig, strider imod din faglighed 

eller føles uetisk, så find en anden måde at 

inddrage borgeren på. Du skal ikke blot sætte 

et flueben og sige ”Så har vi hørt borgerens 

perspektiv”. Det handler om samskabelse – du 

skal bruge borgerens perspektiv  aktivt i dit 

netværksarbejde. Samskabelse med borgeren 

vil netop være  etisk.  

 

Skab en direkte kontakt 

Det er vigtigt at du skaber en direkte dialog 

mellem dig og borgeren. I nogle tilfælde kan 

det være let at møde borgeren og få en dialog, 

f.eks. på gaden, i en (dag)institution eller lign. 

Andre gange vil det være sværere at skabe den 

direkte dialog mellem dig og borgeren. Her 

fristes du måske til at gå gennem borgerens 

sagsbehandler eller anden relation. Det er dog 

vigtigt at det er dig der tager kontakten og 

viser at du vil borgeren. Her kan du vise din 

oprigtige interesse og samtidig engagere bor-

geren til at deltage ved brug af din netværks-

fortælling. Vores erfaring er, at folk rigtig ger-

ne vil være med. Folk vil gerne give deres erfa-

ringer videre, og det har de mulighed for, når 

du inddrager dem i dit netværksarbejde. 

 

Mød borgeren med et åbent sind 

At indlede personlig kontakt til borgeren, er på 

mange måder langt mere anderledes, end at 

tage kontakt til en kollega eller en virksomhed 

i lokalsamfundet. I arbejdet med mange net-

værkstemaer, er det sandsynligt, at du skal 

inddrage personer, som har eller har haft et 

begrænset forhold til kommunen. Personer 

som føler sig svigtet af systemet af den ene 

eller anden grund. Her handler det om, at mø-

de personen med et åbent sind. Lyt til perso-

nen, også selvom de måske kun har dårlige 

erfaringer. Vi har brug for borgerens perspek-

tiv før vi kan skabe nye, bedre løsninger. 

HVIS DU FÅR ET AFSLAG 

Hvis du får et afslag betyder det ikke at dit 

netværkstema er uinteressant eller at din ’net-

værksfortælling’ ikke var god nok. Det eneste 

det betyder er, at du skal beholde vandrestøv-

lerne på lidt endnu. Selvom du får et afslag, er 

der stadig god sandsynlighed for, at din poten-

tielle netværksdeltager kender en anden per-

son, som har samme viden, kompetencer eller 

brugerkontakter.  

Derfor er det altid en god idé, at spørge dem 

du kontakter, om de kender nogen, som ken-

der nogen, som kunne være relevante at have 

med i netværket. På den måde kommer du 

også bredere ud, og skaber samarbejde med 

afdelinger, decentrale institutioner eller andre 

personer, som du måske ikke havde tænkt på i 

første omgang. På de to næste sider kan du 

lave en plan for din indledende kontakt.  
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Lav en plan for din indledende kontakt 

Udfyld gerne flere potentielle netværksdeltagere. Der er plads til fire deltagere pr. skema.  

Hvem skal du kontakte?  

1. 

 

2. 3. 4. 

Hvornår vil du kontakte aktøren? 

 

 

   

Hvilke kompetencer har aktøren som du skal fremhæve som vigtige for netværksarbejdet? 

 

 

 

 

 

   

Hvorfor er det vigtigt for dig at netop denne aktør har lyst til at deltage i netværksarbej-

det? 

    

Hvordan vil du indlede en etisk kontakt til din deltager?    
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Lav fortsat en plan for din indledende kontakt 

Hvem skal du kontakte?  

5. 

 

6. 7. 8. 

Hvornår vil du kontakte aktøren? 

 

 

   

Hvilke kompetencer har aktøren som du skal fremhæve som vigtige for netværksarbejdet? 

 

 

 

 

 

   

Hvorfor er det vigtigt for dig at netop denne aktør har lyst til at deltage i netværksarbej-

det? 

    

Hvordan vil du sikre  en etisk og respektfuld kontakt til din deltager?    
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Tips og tricks 

Arranger en uformel aftale 

Lav en uformel kaffeaftale, aftal at spise frokosten sammen i kantinen eller gå en tur 

rundt om søen. En uformel samtale skaber et uforpligtigende rum, hvor I kan snakke mere 

åbent om netværket.  

 

Vær opmærksom på netværksdeltagerens motivation 

Skab en dialog, hvor både du og din(e) netværksdeltager(e) kan byde ind, stille spørgsmål, 

lytte og blive hørt. Nogle gange kan dét at blive hørt, være nok til at genvinde motivatio-

nen!  

Vær opmærksom på dine netværksdeltageres ’roller’ 

Når du inddrager dine netværksdeltagere, skal du være opmærksom på, at hver deltager 

ofte vil have flere roller i forhold til dit netværkstema. Nogle deltagere kan måske både 

have en fagfaglig viden, en interesse som afdelingsleder, en personlig/privat interesse i 

temaet, ved eksempelvis at være pårørende til den borgergruppe, som modtager den op-

gaveløsning, som netværket drejer sig om m.m. Det er derfor vigtigt at du overfor net-

værksdeltageren gør det klart, hvilken rolle du ønsker netværksdeltaageren tager på sig 

og hvornår.   

 

Din frie refleksionsboks 

Del dine erfaringer med os. Her kan du reflektere frit over hvordan det var at tage kon-

takt til dine netværksdeltagere. Hvad var udfordrende? Hvad virkede for dig? Hvilke råd 

vil du give til andre netværksledere?  

 



 

49 
 

BOOK DIT FØRSTE MØDE 
 

Du har nu arbejdet dig gennem Netværks-værktøjet. Undervejs har du valgt dit netværkstema, afkla-

ret dine mandater, sikret dig et tidsmæssigt råderum, sammensat dit netværk og sat ord og tanker 

bag den værdi du ønsker at skabe i dit netværksarbejde. Med andre ord har du påtaget dig lederskab 

og skabt fundamentet for et succesfuldt netværksarbejde. Du er nået langt og du skal være stolt af dit 

arbejde. 

Selvom du har skabt forudsætningerne for et godt netværksarbejde, kan du opleve udfordringer og 

begrænsninger undervejs, som gør det nødvendigt at finde dit Netværks-værktøj frem igen: Har din 

referenceleder efterladt en bunke opgaver som får dit skrivebord til at ligne Galgebakken? Så slå op 

på side 22 og se hvilke aftaler du indgik med din leder og hold ham/hende fast på dem! Mangler du 

og dine netværksdeltagere viden til at udfolde en konkret problemstilling og har du allerede fundet 

en aktør, som skal bidrage med den nødvendige ekspertise på et netværksmøde? Så slå op på side 43 

og læs igen om hvordan du indleder kontakt til en netværksdeltager.  

Husk på, at netværksarbejdet netop er cirkulært. At du har planlagt én ting, på ét tidspunkt, betyder 

ikke, at du skal gennemføre det, hvis det ikke længere giver mening. Du skal altid reflektere over dine 

valg og have modet til at tage fem skridt tilbage, selvom du helst vil ét skridt frem. Du kan ikke plan-

lægge alt fra skrivebordet og selvom du har fulgt redskaberne i Netværks-værktøjet kan du opleve, at 

virkeligheden var noget andet, end hvad du havde forestillet dig. Det betaler sig at være åben over for 

dét der ikke kunne planlægges - det er sådan du og dit netværk skaber de bedste løsninger!   

Formålet med Netværks-værktøjet var at give dig de bedste forudsætninger for  at komme godt fra 

start i dit netværksarbejde – og vi håber at du føler dig klar på opgaven! I det næste kapitel vil du få 

redskaber til at udvikle dine kompetencer og egenskaber som netværksleder, som du får brug for på 

dine netværksmøder. 

Din netværksrejse slutter nemlig ikke her – den er først lige rigtigt begyndt! Så book dit første møde 

med dine netværksdeltagere og tag fat på din rolle som netværksleder!  
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Din frie refleksionsboks 

Del dine erfaringer med os. Her kan du reflektere frit over, hvorvidt du føler dig klar til at 

booke dit første møde. Hvad har særligt gjort dig klar til at booke dit første møde? Hvad føler 

du, at du mangler af viden, erfaringer og redskaber før du kan booke dit første møde? Hvad vil 

du gerne vide mere om? Hvilke råd vil du give til andre netværksledere?  
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Feedback og refleksion 

Det er vigtigt for os i Netværksstrukturen, at blive skarpere på hvad der virker og ikke virker. 

Du har været med til at pilotteste Netværks-værktøjet. Du har derfor gjort dig en masse erfa-

ringer gennem arbejdet med værktøjets forskellige redskaber. Dine  erfaringer er afgørende 

for, at vi kan skabe det mest brugbare og relevante værktøj til at opstarte og skabe rammerne 

for netværksarbejde. Vi beder dig derfor om, at dele dine erfaringer med os her. 

Hvad er dit overordnede indtryk af håndbogen? 

 

 

 

Hvad virkede for dig? 

 

 

 

Hvad fungerede ikke? 

 

 

 

Hvad vil du foreslå bliver anderledes i fremtiden? 

 

 

 

Er der andet, som er vigtigt af få sagt? 
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LEDELSES-VÆRKTØJET 
 

Ledelsesværktøjet er et værktøj til at udvikle dine ledelseskompetencer, så du kan påtage dig din net-

værksledelse på en bevidst og effektiv måde. Efter du har skabt rammerne for dit netværksarbejde, 

afklaret dine mandater og sammensat dine netværksdeltagere, skal du netop til at lede dit netværk, 

både før, under og efter netværksmøderne.  

I netværk arbejder du med komplekse problemstillinger, hvor hverken mål eller middel er defineret 

på forhånd. Der er med andre ord, ikke noget konkret mål du kan styre efter. Det kræver derfor rigtig 

meget af dig som netværksleder at understøtte og sikre fremdrift i netværksarbejdet.  

Samtidig består dit netværk af mange forskellige aktører med hver deres dagsorden, ønsker og for-

ventninger til netværksarbejdet – nogle er måske endda grundlæggende uenige med hinanden. Her er 

det vigtigt at du som netværksleder kan mediere og skabe en konstruktiv dialog med plads til forskel-

lighed, så netværksarbejdet ikke fastlåses af destruktive diskussioner.  

Som netværksleder skal du derfor være parat til at skabe fremdrift og styre på proces. Du skal være i 

stand til at mediere når det er nødvendigt, og du skal kunne kræve med- og modspil fra dine net-

værksdeltagere i jeres samskaben. Måske sværest af alt, skal du kunne give slip på opgaven og have 

tillid til at dine deltagere sammen kan løfte den. Det er ikke dig der skal skabe de nye løsninger, men 

det er dig der skal understøtte netværket i at finde de nye løsninger sammen, teste og implementere 

dem.  

Du skal som netværksleder besidde mange forskelligartede kompetencer, som du skal sætte i spil på 

de helt rigtige tidspunkter i netværksarbejdet. Formålet med  dit Ledelses-værktøj er derfor at under-

støtte dig i din udvikling til netværksleder. 

I følgende afsnit vil der være en kort beskrivelse af Ledestjernen, som er det redskab du hovedsageligt 

vil arbejde ud fra, når du skal tilegne dig kompetencer og udfolde dig selv som leder af et netværk. På 

indflyvningen d. 24 april, vil du første gang skulle arbejde med redskabet, som ligeledes vil blive ud-

foldet med litteratur til kursusgangen samt af underviserne på selve kursusgangen. Sidenhen vil ud-

dannelsesforløbet i efteråret udbygge dit ledelsesværktøj med flere redskaber. 
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LEDESTJERNEN I NETVÆRKSLEDELSE 

Forløbet for netværkslederne er bygget op omkring ”Ledestjerne for netværk s-

ledelse”. Du skal bruge ledestjernen til at udvikle dine kompetencer som net-

værksleder. 

Ledestjernen er udformet i et samarbejde mellem Metropol og Albertslund Kommune og har til for-

mål at tydeliggøre centrale ledelsesopgaver relateret til ledelse i netværk i Albertslund Kommune. Det 

er hensigten at den enkelte netværksleder gennem hele forløbet reflekterer over, træffer beslutnin-

ger omkring og løbende udfolder hvorledes netværket skal ledes inden for de syv takker som stjernen 

har. Ledestjernen uddybes d. 24 april. 

De syv takker er: 

 Personligt lederskab/personlige kompetencer 

 Kommunikation 

 Organisering 

 Retning og råderum 

 Motivation 

 Ressourcer 

 En valgfri tilføjelse 

For alle stjernetakker skal lederen gennem forløbet forholde sig til to punkter: 

 Hvad kan jeg allerede trække på i løsningen af opgaven? 

 Hvad skal jeg udvikle/finde ud af for at kunne løse opgaven 

Når du som netværksleder har udviklet kompetencer inden for de syv takker i ledestjernen, vil du 

kunne udfylde din ledelsesopgave i netværksarbejdet. Herunder er ledestjernen illustreret: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelsesopgaven i 

netværket 

Personligt 

lederskab 

Kommunikation 

Organisering 

Retning og 

råderum 
Motivation 

Ressourcer 

Valgfri til-

føjelse 



 

 
 

 


