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FACILITERINGS-VÆRKTØJET 

Du skal som netværksleder facilitere dit netværk. Det handler om at lede, at skabe retning og frem-

drift. Hele tiden med øje for dit netværkstema og den værdi det kan skabe. Facilis betyder på latin at 

’gøre let’. I din netværksledelse handler det om, at du skal gøre tingene lettere for både dig selv og 

dit netværk, ved hjælp af nogle forskellige greb. Det handler om hvordan du faciliterer udviklingen af 

ny velfærd og hvordan du arbejder med facilitering, som dit ledelsesgreb i dit arbejde som netværks-

leder. Faciliterings-værktøjet er dig behjælpelig i mange aspekter af dit netværksarbejde, da det 

tager højde for kompleksiteter samtidig med at du bliver præsenteret for greb og redskaber, som du 

kan anvende i praksis.  

Hvor den klassiske leder er ”in control”, så er netværkslederen ”in charge”. Det bygger på, at du som 

netværksleder går forrest og skaber vejen, i stedet for at sidde på bagsædet og pege på den. For at 

du som netværksleder kan gøre det, må du facilitere dig til det. Det faciliterende ledelsesgreb hand-

ler om at tænke og agere på tværs af offentlig, privat og frivillig sektor. Det handler bl.a. om at kun-

ne forme betingelserne for rum og ramme for dialog og at facilitere relationer.  

Faciliterings-værktøjet vil præsentere dig for en række redskaber, og det er ønsket, at det kan un-

derstøtte din facilitering af dit netværk. Det er blandt andet spørgsmål som disse der kan være rele-

vante at stille dig selv:  

 Hvordan kan du facilitere processer, hvor borgere er med? Og hvorfor er det vigtigt? 

 Hvordan kan du facilitere at I arbejder med jeres ønsker? Og hvorfor er det vigtigt? 

 Hvordan kan du facilitere at I udvikler idéer?  

 Hvordan kan du facilitere at der testes, - og at jeres idéer konceptualiseres? 

 Hvordan kan du facilitere det relationelle i netværksgruppen, og hvorfor er det vigtigt? 

Den facilitering du vil skulle udføre handler, om at få mange aktører – fra forskellige sfærer (borgere, 

fagprofessionelle, virksomheder og andre) til at mødes om en udfordring. Det er, at du kan forme 

betingelserne for dialog og relationer, mobilisere ressourcer og muligheder i netværket. Det handler 

om facilitering af dit netværk på alle tænkelige måder, der kan gøre, at netværkets fremdrift bliver 

så let som mulig. Du skal rydde stenene af vejen for netværket og skabe retning.  

Din facilitering er helt central for at netværket kan skabe det anderledes mulige, hvor fremtidens 

velfærd er i kikkerten. Du arbejder med komplekse problemstillinger, som kræver mange perspekti-

ver. 

Facilitering vil forhåbentlig give dig de greb og redskaber som kan hjælpe dig til at lette din net-

værksledelse, rydde stenene af vejen og sikre de mange perspektiver. Vi håber, at du kan finde inspi-

ration til din facilitering af dit netværksarbejde med dette værktøj.   
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DESIGN DIT NETVÆRK 

Dit netværks proces ledes af dig og det kræver planlægning. Det gør du ved at 

arbejde med at designe netværkets sammensætning, tidshorisont og nødvendi-

ge fremdrift. 

Lidt firkantet kan man sige, at som netværksleder styrer du ikke på indhold, men på proces. Du leder 

vejen for netværket. Hvad betyder det så? Det betyder, at du skal planlægge dit netværksarbejde ift. 

mange forskellige elementer. Det kræver et design af netværket, som er både fleksibelt og samtidig 

guidende for fremdriften i netværket. Du skal kunne se dit netværksarbejde foran dig – velvidende 

om, at du vil komme til at springe frem og tilbage i din proces som netværksarbejdet skrider frem.  

Når du designer dit netværk, kan du overveje: 

Hvordan får du fat om udfordringen?  

- Hvad skal du gøre og hvem skal du tage fat i, for at få mere afklaring om den udfordring, dit 

netværkstema arbejder med?  

Hvem du ønsker at inddrage i netværket?  

- Hvornår du vil inddrage dem? 

- Hvordan vil du inddrage dem? 

Hvilke borgere skal deltage og hvordan skal de deltage?  

- I hvilken grad skal de deltage? 

Hvordan skal I udvikler idéer og hvem vil du gøre det med?  

- Skal I udvikle idéer over flere omgange med mange forskellige deltagere? 

Hvornår I skal teste jeres idéer? 

 

Der er langt fra den indledende proces, hvor du finder deltagere til det tidspunkt hvor ideerne te-

stes. Udfordringen er, at der i netværksarbejde ikke findes en gylden silkerute, du kan tage. Du vil 

konstant blive udfordret på, hvor I bevæger jer hen. Men det er netop essensen af netværksarbej-

det.  Det er en accept af, at du arbejder i  en dynamisk proces, der skal være fleksibel og flydende ift. 

idéer, metoder og deltagere, for at kunne være nyskabende. Det er dog ikke det samme som, at du 

ikke kan skabe dig et skelet. Når du arbejder dynamisk, betyder det også at du løbende kan overveje 

nye tiltag og se behovene ændre sig. På den måde kan du revurdere processen og dit skelet for den. 

Det vigtigste i dette forløb er, at du har et udgangspunkt hvori processen begynder og som resten af 

dit netværk kan bidrage til og se sig selv ind i. På den måde sikrer du fremdrift  for dit netværk. 
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Faser i dit netværksarbejde 

Det handler om overblik. Der findes mange veje i dit netværk, men hvis du skal skabe en struktur, 

hvor der er plads til det faste og flydende, så vil det være ideelt at planlægge disse veje på en over-

skuelig vis.  Grundlæggende når du skal designe dit netværk og planlægge processerne, kan du an-

vende disse fire faser for at sikre innovation i dit netværk. 

Problem-afklaring: 

 For at skabe mere værdi inden for dit netværkstema, er det essentielt at finde frem til problemets 
kerne.  Det handler ikke om at skrælle alle lagene af udfordringen og anskue alle dens problematikker. I 
stedet handler det om, at give det et så helhedsorienteret perspektiv, så flest mulige sider af udfor-
dringen  kommer frem i søgelyset. 

Hertil er der mange veje og overvejelser du kan gøre dig.  

o Vil du gøre det i samspil med borgere? I så fald, hvordan? 
o Hvilke fagligheder kan hjælpe dig med at få perspektiver på udfordringen? 
o Hvem kan ellers bidrage til indsigt? Findes der eksempelvis eksperter og viden andetsteds? 

Forsøg at indhente perspektiver fra andre steder. 
o Kan du få nogle ude fra (fx studerende) til at give deres syn på jeres problematik? 

Du er ikke alene om at skulle folde udfordringen ud, men du skal designe og planlægge hvem og hvad der 
kan hjælpe dig med det.  

Idegenerering: 

Det handler i netværksarbejdet bl.a. om at producere gode og nyskabende ideer. Gennem  idegenerering, 
kan der skabes ny og bedre velfærd. 

- Hvordan skal der idegeneres? 
- Hvem skal du generere idéer med?  
- Hvordan vil I arbejde med idégenerering? Og hvornår? 
- Hvordan vil du bruge problem-afklaringen i idegenerering? 
- Hvordan går du fra ide til et koncept? 

Du skal overveje om der er behov for at gå tilbage og opsøge mere viden ovenpå de ideer der evt. gene-
reres.  

Eksperimentering: 

Ideer skal testes og afprøves for deres bæredygtighed. Det handler om at finde de idéer, der kan skabe 
værdi. I denne faseeksperimenteres og testes der, for dels at finde ud af, om idéen holder, men også for 
hele tiden at gøre idéen bedre og tilpasse den.  

- Hvordan tænker du at kunne arbejde med det? 
- Hvordan gør du det i lille skala, så idéernes bæredygtighed testes? 
- Hvordan finder I frem til de idéer I gerne vil teste?  

Idéer skal testes før de kan spredes. Der skal påvises en effekt af idéernes virkning. Typisk i samspil med 
de værdier man forfølger. ”Fail deep, fail fast, go on with it.” 

Spredning: 

Når gode ideer viser sig at være bæredygtige og værdiskabende, skal de spredes til nytte og værdi for 
andre. Det er her de får indløst deres fulde potentiale. Det kan først karakteriseres som innovation, når 
det er implementeret.  

- Hvordan kan spredningen af succesfulde ideer ske? 
- Hvem skal hjælpe dig med at sprede ideen og lade den blive praksis?  
Du kan løbende arbejde med de relationer som kan hjælpe dig hertil. 
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Alle netværk vil på en vis gennemgå disse fire faser i deres forløb, men der findes ikke en rigtig op-

skrift på tidsrammen, på brugen af metoder, samt antal og inddragelse af deltagere, og du må ofte 

gå tilbage og revurdere din plan. Du skal se det som en cirkulær proces, hvor det både er nyttigt og 

nødvendigt at bruge faserne flere gange samtidigt for at ændre, justere eller forfine. 

Husk, at ingen gider at samarbejde, hvis de føler, at de spændes for en andens vogn. Du arbejder for 

at aktørerne i og omkring netværket er engagerede og føler sig som medejere af netværkets udfor-

dring og idéer. Du må derfor tilpasse processen til de aktører der er med i den og sørge for det gode 

samarbejde, hvor der er plads til alle.  

  

KL’s innovationsmodel 

KL’s innovationsmodel kan give dig inspiration og retning i form af en vis struktur, og samtidig kan de 

forskellige faser, hjælpe dig til at afgøre, hvornår du inddrager hvem, og i hvilken fase du kan gøre 

det. 

Når du designer din proces, bør du forholde dig til, hvordan du ønsker at arbejde i de enkelte  faser 

og eventuelt springe tilbage i dem løbende. Innovationsmodellen har form som en spiral, hvilket 

indikerer, at man ikke følger sin plan slavisk trin for trin.  

Netværksarbejde og innovation bygger på samarbejde. Ideerne opstår af de mennesker og materia-

ler, der bliver samlet med en udfordring som omdrejningspunkt. Innovation griber om sig ved sam-

arbejde, hvor ideer som er opstået et sted kan tilpasses og bruges andre steder. Det kan være geo-

grafisk andre steder eller fagligt andre steder. 

Innovationsspiralens fortsættelse signalerer dette.  Efter testfasen skal ideen realiseres i drift. De 

medarbejdere og borgere, der nu oplever en ændring i dagligdagen vil komme med feedback, som 

måske giver anledning til yderligere udvikling af ideen eller nye ideer. Resultaterne skal spredes. 

Andre kan låne ideen, tilpasse, teste og sætte i værk i deres dagligdag. På den måde er der samspil til 

netværksarbejdets udførelse og faserne i innovationsmodellen.  
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Konkretisering af KL’s innovationsmodel 

KLs innovationsmodel rummer 6 faser, som beskriver, at man springer mellem faserne efterhånden 

som indsigt fører til nye vidensbehov. De 6 faser kan overordnet inddeles i disse tre afsnit: 

1. afsnit: Fokusering 

• 00 fokusering 

2. afsnit: Afdækning 

• 01 Opdagelse 

• 02 Tematisering 

• 03 Ideudvikling 

3. afsnit: Konkretisering 

• 04 Prioritering 

• 05 Test 
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Dertil kommer fortsættelsen af forløbet, som handler om realisering, feedback og spredning. Her får 

man nyttiggjort innovationen i driften. Spredning handler om at inspirere til yderligere innovation 

ved det gode resultat og ved den metode, der nu er demonstreret. KL’s innovationsmodel har altså i 

alt 8 faseinddelinger som stemmer overens med de fire innovationsfaser, der blev beskrevet tidlige-

re. Betragt derfor KL’s model som en konkretisering af et innovationsforløb, der er mere detaljeret. 

Kls innovationsmodel præsenteres på klk.kl.dk/innovationsmodel, hvor der også er uddybning af de 

enkelte faser og inspiration til metoder, der kan bruges. Her sættes modellen i relation til Alberts-

lund Kommunes netværksarbejde, hvor modellen kan bruges til at drive netværksarbejde fremad 

mod ny indsigt og virkeliggørelse af nye ideer.  

Når man tænker på innovation forestiller man sig typisk en ny opfindelse; et apparat som kan gøre 

hverdagen lettere. Men innovation behøver ikke være en genstand, det behøver ikke være en stor 

forandring – det behøver ikke en gang at være en helt ny idé, bare det er nyt i den sammenhæng det 

implementeres.  Der kan være tale om forskellige typer innovation, f.eks: 

- Serviceinnovation: en ny serviceydelse til borgerne 

- Organisationsinnovation: nye arbejdsgange og ny organisering 

- Procesinnovation:  et nyt samspil med borgerne, ny borgerinddragelse. På de kommende si-

der finder du en nærmere beskrivelse af de underliggende faser. 

1. afsnit - Fokusering 

 

00. Fokusering – identificere problemstilling og potentiale 

Fokuseringsfasen handler om at identificere en udfordring.  Det kan du gøre ved at stille visionære 

spørgsmål af typen: ”Hvad nu hvis vi…..”.Se ikke på problemer, der skal styres uden om, men tag 

udgangspunkt i borgerens oplevelse. Hvad ville være ideelt for dem? Spørg ikke: ”Hvordan undgår vi, 

men hvordan giver vi lyst til?”.  En udfordring skal kunne formuleres visionært, kort og klart og være 

uden kendt løsning. 

Fokuseringsfasen er en lukkende proces, da der skal vælges blandt de mange mulige udfordringer og 

potentialer som genstand for innovation. For at afdække udfordringen er der brug for forskellige blik 

på den. Forskellige fagligheder; både ansatte og borgere; eksterne øjne fra foreningsfolk eller privat 

erhvervsliv – altså et netværk. Netværket vokser frem efterhånden og nogle af aktørerne er måske 

kun inviteret med i én fase, måske til en enkelt workshop. 
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Der kan være vekselvirkning mellem fase 0 og fase 1-2.  Inden fokuseringen er klar, kan der være 

brug for opdagelser hos borgerne. Hvad optager borgerne? I hvilke situationer kunne de godt ønske 

sig en forandring? Hvad virker forvirrende for dem? Formålet med opdagelser

 i fokuseringsfasen er at få brugernes blik på behovet for forandringer. En god innovationsudfordring 

er måske netop noget, vi ikke har været opmærksomme på, kunne være anderledes. 

 

Hvad bidrager fokuseringsfasen med? 

- En platform for at tale åbent om forskellige vinkler og holdninger til en udfordring eller et poten-

tiale 

- Et klart fokus, der kvalificerer planlægningen af opdagelsesfasen 

- Øjebliksbilleder af situationen i dag, som giver mulighed for senere at undersøge forandringer-

nes effekt 

- Beskrivelse af en forventet merværdi, der understøtter opbakningen til innovationsforløbet i 

organisationen 

Gode råd 

- Ledelsen bør indtage en central plads, når fokus skal udvælges 

- Inddrag en bred gruppe af interessenter til en brainstorm på udfordringer og potentialer – invi-

tér gerne eksterne interessenter med 

- Har I fokuseret på en udfordring, vend da formuleringen til et potentiale, så jeres fokus er frem-

adrettet og energiskabende 

- Som en del af fokuseringen kan I med fordel tage på en hurtig opdagelse hos borgerne for at 

afprøve jeres fokus tidligt i forløbet, fx gennem interview eller ved at gennemføre en brugerrejse 

- Hvis ikke I kan finde konkrete hændelser, der bekræfter det udvalgte fokus som en udfordring 

eller et potentiale, så bør I overveje om det er et relevant fokus 

- Vær klar på, at den forventede merværdi kan ende med at se helt anderledes ud end forventet. 

Lav derfor hellere mange, simple øjebliksbilleder end en stor nulpunktsmåling 

- Vær klar på, at fokus kan – og må – ændre sig, når I i opdagelsesfasen får indsigt i brugernes 

oplevelser.

 

Metoder: 

- Forskellige former for observationer 

- Etnoraid 

- Grand-tour-spørgsmål 
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- Desk-research 

Metoderne uddybes under afsnittet ”Metoder til borgerinddragelse”. Du kan indhente indirekte 

viden om borgerne ved et eksempelvis et ekspertinterview med en kollega.  

Ud fra de første opdagelser kan du som netværksleder overveje: Hvilke situationer eller relationer vi 

skal koncentrere os om? Hvad mangler vi viden om? Hvilke spørgsmål skal de kommende opdagelser 

hjælpe netværket med at besvare? Dermed er netværkslederen allerede i gang med at planlægge 

opdagelsesfasen.

2. afsnit - Afdækning 

 

Næste afsnit af KL innovationsmodel rummer tre faser: opdagelse, tematisering og idéudvikling. I 

opdagelsesfasen indsamles den viden, netværket skal arbejde ud fra. Hvis netværket er bredt nok 

sammensat, starter opdagelsen nok allerede på selve netværksmødet, men beretninger, billeder og 

erfaringer fra den virkelige verden er også en stor inspirationskilde til det videre arbejde. Brug derfor 

tid nok på at gå på opdagelse og fordel gerne opgaverne mellem netværkets deltagere. 

I tematiseringsfasen arbejder netværket videre med opdagelserne. Materialet analyseres.  Det kan 

være ved at kategorisere og se sammenhænge eller ved at arbejde videre med materialet, så man 

f.eks. får andre borgeres reaktion på de indsigter, materialet formidler.  Der er meget vekselvirkning 

mellem opdagelse og tematisering.  Allerede undervejs i opdagelserne, f.eks. i  løbet af en række 

interviews, vil materialet blive kategoriseret og temaer, der skal medtænkes i de næste interview vil 

fremstå.  Efter systematisk at have arbejdet med at afdække dit netværkstema, vil nye vidensbehov 

formodentlig dukke op, så supplerende opdagelser må udføres. Her kan det være nødvendigt at gå 

tilbage i din proces igen.  

Når de relevante temaer er fundet og illustreret med det indsamlede materiale, er det tid til at få 

ideerne frem. I en idéworkshop kan forskellige metodiske greb få ideer til at myldre frem. En idé 

netværket vil arbejde videre med, kan føre til et behov for at gå tilbage og se på sammenhænge og 

temaer eller måske lave nye opdagelser for at skærpe ideen. En idé kan også opstå spontant allerede 

mens man samler materiale i opdagelsesfasen. De tre faser er derfor blevet sammenfattet under 

overskriften afdækning, fordi de er tæt sammenvævet. Netværket bevæger sig frem og tilbage.  
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01) Opdagelsesfasen 

Opdagelsesfasen er en åbnende proces, hvor der skabes mulighed for at se udfordringer og potentia-

ler med andre øjne. Her skal der gives slip på den eksisterende forståelse af udfordringer og potenti-

aler ved at få nye perspektiver og indsigter. 

Når du laver opdagelser, bruger du dig selv som måleredskab. Opdagelsen vil altid være din oplevel-

se af virkeligheden. Selv om du bruger en tilsyneladende objektiv metode som at tage et fotografi, er 

det dig der har valgt, hvad du tager billede af.  

I planlægningen af opdagelserne må du overveje din egen påvirkning af opdagelserne.  Der er flere 

forhold at tænke på. 

• Forforståelse: din viden og fordomme former, hvad du ser. Øv dig i at undre dig og se på verden 

med nye øjne. Intet er selvfølgeligt, alt er nyt. Prøv bevidst at tænk dig selv i en anden rolle. Hvis 

jeg var dårligt gående, hvad ville jeg så se? Måske trappetrinene pludselig ser højere ud. Jo læn-

gere væk fra sit eget daglige felt og omgivelser, man går på opdagelse, jo lettere er det at have 

nye øjne. Få flere til at lave samme type opdagelser eller gå på opdagelse sammen, så får man 

tilsammen mere nuancerede opdagelser. At være flere om at lave opdagelser, stiller dog krav til 

en systematisk brug af de valgte metoder og dokumentationen af opdagelserne, så man får et 

ensartet materiale. Det underletter den videre analyse og brug af det. 

• Omgivelsernes reaktion: Du er tilstede, når du laver opdagelser, hvad enten du observerer i 

rådhusets forhal, interviewer en person eller måske endda har bedt brugere tage billeder til dig. 

Din rolle som en der samler information, får dine omgivelser til, bevidst eller ubevidst, at forhol-

de sig til hvilken type information du gerne vil have og prøve at give dig den. Overvej hvordan du 

præsenterer dig selv. Beskriv dit interessefelt så åbent som muligt, for ikke at afskære dig selv 

fra information. Sig ikke: ”jeg undersøger adgangsforholdene”, men ” jeg undersøger hvordan 

huset bliver brugt.” 

• Etik: Selv om du gerne vil påvirke så lidt som muligt, skal du ikke være spion. Giv et sandfærdigt 

billede af hvem du er og hvad du skal med materialet. Aftal på forhånd, at du vil tage billeder el-

ler optage lyd og forklar i hvilken sammenhæng det bliver brugt. Opbyg et tillidsforhold til borge-

ren, især hvis du skal meget tæt på, f.eks. med ind i borgerens hjem eller overvære en samtale. 

Der er behov for tid til small talk omkring interviewet, så borgeren også kan få et indtryk af, 

hvem du er. 
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Hvad bidrager opdagelsesfasen med? 

- Friske øjne på egen og andres praksis 

- Nye indsigter, der udfordrer vant tankegang og bidrager til nye svar 

- Et grundlag for undren og skæve spørgsmål til de dominerende forestillinger 

Gode råd 

- Vær systematisk og grundig i jeres opdagelser og sæt god tid af til fasen 

- Udvælg relevante borgere kvalitativt – og sørg for at nå omkring de relevante ”borgertyper” 

- Kombiner opdagelsesmetoderne, så I udnytter styrkerne og opnår synergi i forhold til det, I øn-

sker indsigt i 

- Gå på opdagelse, som om I intet ved om jeres fagområde – og inviter gerne nogle ”fremmede 

øjne” med 

- Tænk ikke i løsninger, når I er på opdagelse – det vil lukke graden af opdagelser. I er kun interes-

serede i at opdage nutiden og genopdage fortiden – ikke finde på fremtiden 

- Overvej, hvordan I dokumenterer opdagelserne: video, billeder, citater, transskribering, feltno-

ter m.m. Dokumentationen ligger til grund for tematiseringsfasen. 

Metoder 

- Brugerrejser 

- Cultural Probes 

- Observationer 

- Ekstreme brugere 

- Serviceanalogier 

- Scenariespil 

Du kan finde metoderne sidst i kapitlet om ”borgerdeltagelse” og i kapitlet ”Byg idéerne sammen”. 

Materialet 

Når du planlægger opdagelserne, skal du tænke på hvad materialet skal bruges til. Netværket skal 

kunne arbejde med materialet som grundlag for større indsigt og idéudvikling. Materialet,  der bliver 

indsamlet skal kunne formidles. Tænk på at få billeder, citatet og anekdoter som kan bruges til ana-

lyse og inspiration i det videre arbejde. Lav ikke blot interview, men tag også på fotosafari, indsaml 

fortællinger eller interviewformer, hvor der produceres materiale, som brugerrejser eller et grand 

tour-interview. 

Et kvalitativt materiale skal ikke være vægtet på samme måde som et kvantitativt, dvs. der er ikke 

behov for at have talt med et repræsentativt udsnit. Det er jo netop kvalitet og ikke kvantitet, man 

går efter. Materialet skal dog være stort nok til at have forskellige vinkler repræsenteret og til at der 
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er stof for netværket at arbejde med. Men design ikke en kæmpestor dataindsamling.  Så bliver net-

værket bare hængende i opdagelsesfasen. Hvis der er mere der skal belyses, efter en første temati-

sering, kan I altid vende tilbage og lave flere, målrettede opdagelser. 

02) Tematiseringsfasen 

Tematiseringsfasen er en lukkende proces, hvor de mange mulige perspektiver sorteres, systemati-

seres og grupperes i forhold til formålet med innovationen. Når I har lavet jeres indledende opdagel-

ser er det tid til at lave den første analyse af materialet. Tematiseringen skal til for at finde innovati-

onspotentialet i materialet og udpege, hvor energien er. Hvad er det, der undrer jer? Hvor ligger der 

en god historie, som er værd at fortælle? Hvad støder I på igen og igen?  

Start med at gruppere opdagelserne under nogle overskrifter. Tag gerne udgangspunkt i de emne-

områder I selv startede med, men vær ikke blind over for at helt nye emner kan være dukket op 

undervejs. 

 

Hvad bidrager tematiseringsfasen med? 

- Temaer i datamaterialet og fokus til det videre arbejde. 

- Overblik, prioriteringer og kategorier i materialet, som afsæt for ideudviklingen 

 

Gode råd: 

- Indret et rum med udskrifter fra interviews, billeder og andet materiale og hæng det hele op på 

en stor væg. Gå derefter rundt med post-it og notér kommentarer og indsigter 

- Vær flere om at analysere materialet; forskellige øjne ser forskellige ting 

- Forsøg at være opmærksom på fordomme og forforståelser - og find ikke blot de oplagte møn-

stre 

- Led efter det, der understøtter mønstrene, og som går på tværs af datamaterialet 

- Find sigende udsagn, eksempler og historier 

- Tænk i borgernes perspektiv. Gennemfør eksempelvis en tematiseringsworkshop med deltagen-

de brugere. 

- Tænk i samarbejdsperspektivet. Inspirationen kan ofte komme fra andre sektorer. 

Metoder 

- Brugerportrætter 

- Brugerrejser 

10 
 



Du bør afsætte god tid til at sidde på et netværksmøde med materialet printet ud og hængt op, så 

man fysisk kan organisere det. Gennemlæs materialet igen og se efter modsætninger eller ting der 

stikker ud fra det normale. Her er der muligvis nogle guldkorn at gå videre med.  

Efter den første tematisering vil der være behov for yderligere opdagelser. Prøv at tilrettelægge fo-

kuserede undersøgelser, så der kommer mere materiale om det, der virker interessant. Som metode 

kan der bruges en fokusgruppe, evt. fokusgruppe med billeder eller lydklip eller cultural probes, hvor 

brugere selv opfordres til at komme med materiale. Du kan finde redskaber og metoder til tematise-

ringsfasen sidst i afsnittet om borgerdeltagelse.  

Tematisering er også en måde at forberede materialet til præsentation. 

03) Idéudvikling 

Ideudviklingsfasen er en åbnende proces, hvor der skal ske en frisætning af de vante forestillinger 

om løsninger, og hvor der leges med virkeligheden uden tanke for umiddelbart realisme. Idéudvik-

ling kan laves som en formaliseret workshop med et tilrettelagt program, men kan også foregå på et 

netværksmøde, hvis man føler sig moden til at arbejde med ideer, når man har diskuteret og præ-

senteret det indsamlede materiale. Men selv om ideen opstår i snakken i netværket, er det vigtigt at 

gribe den og arbejde metodisk videre med idéudviklingen.  Den endelige version ligner sjældent den 

første tanke og en idé bliver kun bedre at af blive delt og vendt på hovedet med forskellige metodi-

ske greb.  Lav f.eks. en negativ brainstorm eller brug brugerportrætter eller kendte rollefigurer til at 

lægge forskellige vinkler ned over ideen. Find disse metoder senere i faciliterings-værktøjet under 

afsnittet: ”Byg idéerne sammen”. 

 

Hvad bidrager ideudvikling med? 

- Mangfoldighed ved at samle en bredt sammensat gruppe af personer med forskellige vinkler og 

tilgange til udfordringen 

- En stor kvantitativ mængde af ideer – jo flere ideer, des bedre 

- En balance mellem en kreativ iscenesættelse via virkemidler som musik, fotos og indretning - og 

samtidig en stram struktureret opsamling på ideerne via skemaer og kategoriseringer 
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Gode råd: 

- Sammensæt deltagerkredsen til ideudvikling, så tværfaglighed og forskellighed sikres. Fx ved at 

invitere deltagere med: Driftsindsigt, ekspertindsigt, medarbejderindsigt, brugerindsigt, ledelses-

indsigt, politisk-strategisk indsigt og kreative og innovative kompetencer. 

- Inddrag ”ekstreme” borgere – fx borgeren, der kommer på biblioteket tre gange om dagen, hvis 

det handler om innovation på et bibliotek 

- Skab rum og lyst til, at deltagerne tænker utraditionelt 

- Varm deltagerne op til at tænke kreativt. Fx metoder fra Den Kreative Platform, hvor deltagerne 

bygge videre på hinandens historier og træner at sige JA-OG 

- Undgå en vurderende adfærd i idefasen. Tænk JA–OG og undgå JA–MEN 

- Netværksledere skal sætte rammerne for den selektive del af processen – hvad skal vi særligt 

lede efter? 

- Understøtte de vilde begejstrende ideer – og udforsk dem i detaljer 

- Skab en kunstig brændende platform, hvor deltagerne ”tvinges” til at forholde sig til et scenarie, 

hvor der eksempelvis skal dobbelt så mange borgere gennem systemet 

Metoder: 

- Scenariespil 

- Serviceanalogier 

- Brainstorm – kreativ og systematisk 

- Dotmokrati 

- Negativ brainstorm 

Disse metoder vil blive uddybet i kapitlet ”Byg idéerne sammen”. 

Hvis du fx afholder en idéudviklingsworkshop, skal du lægge et program med på forhånd valgte 

brainstormingmetoder, så materialet gennemarbejdes fra flere vinkler. Vrid de tilstedeværende 

hjerner for ideer. De kommer ikke bare af sig selv. 

Lav en drejebog for din workshop, så tiden udnyttes. Sørg for at der gives tilstrækkelig tid til at ar-

bejde metoderne igennem, men vær også opmærksom på at mange brainstormingmetoder har tids-

pres som et centralt element. Hvis du har givet 5 min til at skrive de tre første ideer deltagerne får, 

så skal du holde de fem minutter.  Gør det gerne visuelt og tydeligt med et stort æggeur eller en 

klokke. Tidspresset hjælper til at alle får produceret noget og selvkritikken ikke bliver et filter, der 

sorterer de umiddelbare ideer fra. Det gælder om at få materiale at arbejde videre med til nye og 

bedre ideer. 
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Et godt greb er at overføre problemstillingen til et andet fagområde ved hjælp af eksempelvis en 

serviceanalogi. Du finder metoden til serviceanalogi sidst i afsnittet ”Byg idéerne sammen”. 

 

3. afsnit - Konkretisering og prioritering 

04 Prioritering 

Prioriteringsfasen er en lukkende proces, hvor der arbejdes med konkretisering, systematisering og 

prioritering af de mange ideer. Denne proces afsluttes med beslutning om, hvilke ideer, der videre-

bearbejdes som prototype. I denne proces er det væsentligt, at målet for innovationen samt den 

organisatoriske etik for netop denne opgaveløsning tydeliggøres som væsentlige parametre for ud-

vælgelsen. 

Konkretisering starter umiddelbart efter idéudviklingen. Faktisk vil man ofte slutte en idéudviklings-

workshop med en prioriteringsøvelse, så man får et konkret resultat af dagen. Hvilke ideer er lettest 

at gennemføre? Hvilke ideer giver mest værdi? Giv ideerne point eller placer dem i et koordinatsy-

stem. De ideer, der både er lette at gennemføre og giver værdi vil være oplagte at satse på. En idé, 

der betyder en større forandring og dermed er sværere at gå til, kan give god værdi. Men husk, in-

novation behøver ikke være en revolution. Små skridt til forandring er også innovation. Se priorite-

ringsmatrixen i kapitlet ”Byg ideerne sammen”.  

Hvad bidrager fasen til? 

- At vi går fra kvantitet til kvalitet – fra mange ideer til gode ideer 

- Orden og struktur i den kvantitativt store mængde af ideer 

- Prioritering af ideerne ud fra forskellige metoder og vurdering af ideernes merværdi 

- Kommunikative overvejelser omkring formidling af konceptet 

- De mange ideer bliver samlet i helhedsorienterede koncepter 

Gode råd: 

- Vurder ideernes merværdi gennem forskellige prioriteringsøvelser 

- Fokuser på det unikke i konceptet – både indholdsmæssigt og kommunikativt 

- Se på tværs af ideerne – hvilke ideer er i ”familie” med hinanden? 

- Undersøg om ideerne kan kobles og blive et stærkt samlende koncept 

Metoder: 

- Prioriteringsmatrix 
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Prioritering er ikke kun at udvælge ideer, men også at videreudvikle dem og undersøge, hvordan de 

kan gennemføres. Skal der skaffes økonomi til nye indkøb? Skal der inddrages ledelse eller flere kol-

leger i at beslutte hvordan en arbejdsgang kan ændres? 

Arbejd med hvordan ideen skal fremstilles for andre. Er der brug for et sigende navn eller en enkel 

skitse, så det er let at forklare hvad I gerne vil afprøve?  Bliv enig om en prototype,  altså en metode 

eller en version der tages i brug i første omgang, som en afprøvning. Måske er der brug for en fokus-

gruppe, evt. med genstande eller billeder for at finpudse prototypen.  

05 Test 

Testfasen er en lukkende proces, hvor der arbejdes med udviklingen af en prototype. Undervejs i 

processen skiftevis åbner og lukker man processen – men inden for rammerne af den udvalgte idé. I 

denne proces er det væsentligt, at såvel innovationens formål og behov som de organisatoriske 

rammer – ressourcemæssigt, kompetencemæssigt, fysisk m.m. - løbende inddrages som parametre 

for udviklingen af prototypen. 

Den udvalgte idé skal ikke straks sættes i værk, men testes først i mindre skala. Det indebærer, at du 

skal tage stilling til, hvordan forsøget sættes i værk og ikke mindst hvordan det evalueres. I kan f.eks. 

beslutte, at en ny arbejdsgang skal bruges i to måneder eller på en afdeling, men ikke på andre. 

Sæt mål i forhold til hvad der skal opnås med den nye metode. For at måle det skal du tilbage til de 

metoder du brugte i opdagelsesfasen. Lav brugerrejser, observationer eller etnoraids og sammen-

hold de tilkendegivelser du får med det, der blev sagt i det oprindeligt indsamlede materiale. 

Hvad bidrager testfasen med? 

- Løsningerne bliver konkrete i udarbejdelsen af prototyper og prøvehandlinger 

- I bliver klogere på løsningens merværdi i den konkrete virkelighed 

- Gennem testforløbet udvikler I videre på løsningen 

- En tynd og overordnet idé bliver foldet ud ved at få liv gennem et testforløbet 

- I lærer undervejs og kan forbedre ideen uden store omkostninger i lille skala 

- I udvikler ikke til brugerne men sammen med brugerne 

Gode råd: 

- Fokuser på de vigtigste aspekter i ideen og test dem enkelt og effektivt 

- Inddrag brugerne i testen og i videreudviklingen af ideen 

- Arbejde efter mantraerne: Byg-Test-Lær-Byg og ”Fail fast, fast cheap, get on with it” 

Metoder: 

- Scenariespil 
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Hvis der er en kvantitativ effektivitetsgevinst ved din innovation er det vigtigt at dokumentere det 

også. Er målet at en procedure går hurtigere eller at der kræves færre genbesøg, er det vigtigt at få 

dokumenteret den type data også. Da det er et begrænset forsøg kan man ikke forlade sig på, at det 

vil vise sig i økonomi eller generel statistik, så sørg for at lave et system, der får indsamlet de rele-

vante data hos de medarbejdere, der deltager i testen.  

Overhold dine testkriterier. Hvis det er aftalen at afprøve noget nyt hos halvdelen af medarbejderne, 

nytter det ikke, at alle medarbejdere arbejder på samme måde, så snart noget viser sig at have god 

eller dårlig effekt. Hvis testens resultat skal bruges, skal den gennemføres. Men aftal ikke en for om-

fattende test. Der må gerne komme et hurtigt resultat, så man hurtigt kan komme videre med at 

implementere eller videreudvikle ideen. 

Overvejelser om hvordan du sammensætter dit netværk og designe din proces 

Sammensætningen af dit netværk og overvejelserne om designet af din proces for netværket hæn-

ger uløseligt sammen. Det skyldes ikke mindst, at du skal overveje hvilke aktører du ønsker at ind-

drage og lade deltage i forskellige faser i netværksarbejdet. Du kan blive klogere på nye perspektiver 

som mangler at blive inddraget efter at du har idégeneret. Så du skal hele tiden vende tilbage til et 

spørgsmål om hvor fast og flydende dit netværk skal være.  

Grundlæggende bør du udvide dit perspektiv og pudse dine aktørbriller når du sammensætter dit 

netværk – og så hele tiden holde den mod den proces du ser foran dig: 

 

- Skal du have en gruppe af kernedeltagere på 5-6 personer, hvor I i fællesskab arbejder med at 

inddrage andre perspektiver? 

- Skal nogle af dem være borgere – eller skal det blot være kommunale medarbejdere? Find inspi-

ration her til i næste kapitel. 

- Hvad med virksomheder? Hvordan kan du løbende samarbejde med dem? På samme vis som 

borgerne måske? 

- Hvad med eksperter og deres viden? Hvem er de eksperter du kan inddrage?  

- Hvad med ressourcepersoner uden for kommunens grænser? Hvem er interessante for dig her? 
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Designet af din proces 

Hvordan forestiller du dig at din proces skal se ud? Tænker du at starte ved skrivebordet med desk-

top research og blive klogere på dit netværkstema?  

Du kan også gå meget mere induktivt til værks og starte opdagelsen med et etnoraid ude i felten. For 

nogle andre vil det give mening at lave en idégenerering tidligt i processen for at finde frem til hvilke 

videnshuller man har i netværket. Der findes ingen manual på hvordan du gør det, men den be-

skrevne opdeling af faser bør give dig pejlemærker du kan strukturere efter. Spørgsmålet er: Hvor vil 

du starte henne?  

Du kan fx designe din proces sådan her:  

 

Design af proces 

Med udgangspunkt i KL’s innovationsmodel kan du arbejde med at identificere hvem der 
skal deltage, hvornår og hvorfor. 

- Print figuren af KL’s innovationsmodel i et stort format. Eksempelvis i A1. 
- Find post-its frem  
- Ud fra de forskellige faser: hvem skal involveres, hvorfor, hvornår, hvordan / med 

hvilke værktøjer 
o Borgere 
o Fagligheder 
o Andre fra omverdenen 
o Referenceleder(e) 
o «Kernegruppe» 
o Værktøjer / tilgange 
o Andet? 

Du skal ikke lade dig begrænse af, hvad der er muligt. I stedet bør du fokusere på hvad 
du gerne vil opnå. Vejen dertil (hvordan) finder du bagefter. 

Start med Fokusering og bevæg dig ud af. Det, der er tættest på os i tid fokuserer man 
først og fremmest på. 

- Skriv stikord på hver post-it, fx 
o ”problemstilling set fra borgerperspektiv; involvering af to brugere samt 

deres pårørende”  
o ”konkret viden om motorisk ikke alderssvarende børn for derigennem at 

forstå problemstillingen”.  
o ”involvering af specialist i pædagogik og børns udvikling for derigennem 

at forstå problemets konsekvenser på den længere bane”.  

Dernæst gennemgår du alle faserne og begynder at sætte værktøjer og redskaber på. 
Både tilgange og konkrete redskaber, stil fx spørgsmålet: 

- ”Jeg vil facilitere borgerdeltagelse i fokuseringsfasen, hvilke værktøjer, ideer eller 
tilgange vil kunne bruges for at løse det?”  

o Brug metoderne i borgerdeltagelseskapitlet til inspiration 
o Hvis ikke du kan identificere værktøjer du skal bruge, kan du skrive: ”Et 

værktøj der kan det og det”. Så prøver vi at finde værktøjerne sammen. 
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Proces-matrix 

Når du har udviklet din proces med post-its i KL’s innovationsmodel kan du passende strukturere 

forløbet i en matrix. Ved at gøre dette kan du skabe dig et bedre overblik over hvem og hvornår du 

ønsker at inddrage de forskellige aktører. Matrixen bruger de fire overordnede faser nævnt først i 

kapitlet. Her snævrer du altså KL’s innovationsmodel ind igen for at have et bedre overblik. 

Tanken bag er, at du skriver de relevante aktører i kolonnen til venstre. Herefter noterer du hvornår 

og hvordan de skal inddrages i processen. Se eksemplet herunder, der udtænkt for et netværkstema 

om ungdomskriminalitet i udsatte boligområder. 

Hvis du vil gå skridtet videre er du velkommen til at skrive den funktion som du ønsker, at aktøren 

udfører i den pågældende fase. 

 

Aktører Problemafklaring Idégenerering Eksperimentering Spredning 

Kernedeltagere X X X X 

Referenceleder X X X X 

SSP-samarbejdet X  X  

Unge kriminelle X    

Unge generelt X X X  

Voksne, tidligere 
kriminelle  

X X   

Forskere X  X X 

Kriminalpræventive 
råd 

X X  X 

Lokale idrætsfor-
eninger 

 X X  

Repræsentanter fra 
ungdomsklubber 

 X X  

Byplanlægger  X X  
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Hvordan kan dit netværk sammensættes? 

Helt specifikt skal du have overvejelser omkring dine netværksdeltagere: hvem er ”kernedeltagere” i 

dit netværksarbejde? Noget af det du skal sikre er, at netværksarbejdet er koblet til basisorganisati-

onen også for, at de nye veje I, i netværket identificerer bliver optaget i basis (her er referencelede-

ren også en vigtig brik). Derfor vil det være naturligt at du overvejer at dine kernedeltagere også 

repræsenterer dem, der skal løfte arbejdet når netværket videregiver arbejdet til netværket. 

Et bud i litteraturen er, at du skal have 4 – 6 af sådanne kernedeltagere. Vi må dog gå ud fra, at det 

er ganske forskelligt fra netværk til netværk. Det helt essentielle er, at du ikke lader frygt eller usik-

kerhed styre dine valg. Tag udgangspunkt i hvad der er det rigtige for dit netværk:  

- Hvilken opbakning har du brug for? 

- Skal du have en co-driver med hele vejen igennem netværket? –  

- Hvordan får du skabt kobling til kerne-interessenterne i basis og hvilke andre perspektiver og 

interesser skal du sikre dig at have repræsenteret?  

For finde frem til dine aktører må tage forskellige ”briller” på for at se de mulige netværksdeltagere: 

- Tænk ud fra det strategiske perspektiv, 

- Tænk ud fra det kommunikationsmæssige perspektiv,  

- Tænk ud fra kobling til basis,  

- Tænk andre perspektiver ind også.  

Det er usandsynligt at alle netværk vil opleve, at det er de samme fx otte netværksdeltagere der skal 

være med i netværket fra A – Z – men ikke umuligt. Det er også usandsynligt at du allerede nu kan 

forudse hvor mange workshops der skal være i jeres netværksarbejdet. Netværksarbejdet leder efter 

veje og løsninger som vi ikke kan se nu. Processen vi står overfor kan vi gisne om, og lede så godt vi 

kan, men det er ukendt land.  

Det er en proces hvor arbejdet kræver mod af jer. Og det kræver at du gør dine netværksdeltagere 

modige. Det ukendte land gør, at der er brug for, at du og dine netværksdeltagere er meget fleksible 

i jeres tanker om hvad netværket er, hvad det skal kunne, hvor det er og hvor det skal hen og ud fra 

planlægge jeres organisering af jeres arbejde. 
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Kernedeltagere 

Vi kan lade os inspirere af primært design  og antropologi når vi skal sammensætte et netværk. 

Spørgsmålet om hvad der er behov for af kernedeltagere i netværket kan man søge at besvare ved at 

fokusere på kompetencer og strategiske funktioner. 

Du vil have brug for kernedeltagere i dit netværk med forskellige kompetencer og strategiske funkti-

oner. Brug de fire grundlæggende kompetencer i et innovationsforløb herunder, samt de strategiske 

overvejelser herom som inspiration når du skal finde dine kernedeltagere. 

Se næste side for oversigt over hvilke typer af kernedeltagere du kan have behov for i dit netværk. 
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Overvej hvilke kernedeltagere du har brug for i dit netværk: 

Kan du finde dem blandt kolleger i kommunen eller må du søge uden for de kommunalt ansatte for 
eksempelvis at finde en som kan bidrage med mere designtænkning i dit netværk. Husk, at det 
karakteristika der er tale om. Personer kan fx godt bidrage med både et professionsperspektiv 
og et antropologisk perspektiv og samtidig være valgt af strategiske årsager. 

Oftest vil man ikke have mange med kompetencer inden for antropologi eller designtænkning i det 
offentlige. Overvej derfor om du skal finde nogen der kan bidrage med perspektivet ”ude i byen”.  

Fagligheder / Profession: Her er der fokus på den faglighed som dit netværkstemas udfordring 
beskæftiger sig med: fx pædagoger, skolelærere, socialrådgivere osv. 

- Profession er et udtryk for den faglige spidskompetence, som er påkrævet for at levere 
en professionel serviceydelse på et område.  

Offentlig forvaltning: Omfatter de mere administrative arbejdsområder inden for det offentligel: 
fx jurister, økonomer, statskundskaber og offentlig administration.  

- Det er discipliner som er med til at sætte rammer for hvad der er muligt og hensigtsmæs-
sigt i en kontekst.  

Antropologi: Her skal du have fokus på personer som kan udfører en række kvalitative metoder, 
der er nyttige når  borgernes virkelighed skal indfanges, forstås og analyseres. 

- Mange af de metoder du vil finde i afsnittet om borgerdeltagelse bygger på antropologien. 

Designtænkning: Her er et stærkt fokus og forståelse for borgerens behov, samt en eksperimen-
terende og direkte tilgang til udvikling vigtig at få repræsenteret. 

Basisorganisationen: Dit arbejde som netværksleder resulterer i ideer, muligheder, løsninger der 
skal landes i basisorganisationen. Overvej hvem og hvor i basisorganisationen det kan tænkes, at 
dine resultater får størst betydning. 

- Du skal overveje hvordan du stræber mod at disse interesser og personer vil give opbak-
ning til netværket og dets resultater.  

- Der kan være mindre modstand mod de, personer selv har været med til at skabe. På den 
baggrund kan du overveje om du skal have nogle af disse mennesker med som kernedelta-
gere i dit netværk? 

Specialister: skal du have deltagere med dit netværk der har en form for autoritet eller specialvi-
den, som der er brug for, også for at øge legitimiteten?  

- Det kunne være en forsker der bakker op om den retning netværket er sat i. Det kan være 
svært at få eksterne specialister til at være kernedeltagere, med den tid det kræver, men 
det er værd at overveje det som en mulighed. 

Andre interessenter: Laver du et netværk hvor der er særlig interesse i, at arbejdet bliver vel 
modtaget og får gennemslagskraft andre steder kan det være, at du skal have en deltager der-
fra.  

- Fx kan det være boligforeninger, hvis du arbejder med dem. Skal der være en repræsen-
tant derfra som kernedeltager?  

- Overvej også hvor du risikere mest modstand mod netværksarbejdet. Er det et område 
der er vigtigt for at netværkets arbejde kan realiseres kan du overveje, om du vil tage en 
der repræsenterer stor modstand med som kernedeltager for på den måde at mindske 
modstanden? 
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Teknik: Få fat i deltagerne 
Mulige netværksdeltagere og andre aktører kan inviteres ind på forskellige måder. Mange ting kan 

fungere, men der ser ud til, at der er et hierarki i hvad der har fungeret bedst. Hvis man ser på net-

værkslederes indsatser som helhed. Og ja, det mest succesfulde – der hvor flest takker ja, og rent 

faktisk møder op - er det, der kræver mest mod af dig: 

1. Personlig henvendelse: Mød de personer du ønsker, at inddrage, hvor de er. 

a. Det er at gå over til kollegaen på rådhuset. 

Det er tage ud og møde borgerne, hvor de er: Børnene på skolen, misbrugerne på hjørnet 

og beboerne i boligkvarteret. 

b. At møde mennesker personligt mindsker muligheden for misforståelser og uklarheder. 

2. Hvis du ikke kan møde personen i person, kan du forsøge at ringe til ham/hende. 

3. Du skriver en mail personligt til personen og fortæller hvorfor du gerne vil have denne med; 

hvad han kan bidrage med og støtte op om. 

4. Du skriver en fælles invitation.  

Tip: Hvis den person du opsøger ikke nødvendigvis har tid eller lyst til at være med, kan du altid for-

høre personen om de kan henvise dig eller give dig input til hvem du ellers kunne snakke med.  

Husk, at denne fremgangsmåde kan bruges uanset hvilken aktør du opsøger. Om det er medarbejde-

ren på Rådhuset, pædagogen i børnehaven eller forskeren fra KU. Du bør dog overveje, hvordan du 

netop får fat i personen. Hvis det er borgere du ønsker, at få komme i kontakt med, så med borgeren 

der hvor borgeren er. Du kan finde mere information om borgerdeltagelse i næste afsnit.  

 

Skal du have en Co-driver? 

Et godt greb i din netværksledelse kan være at finde en co-driver til dit netværk. En Co-driver kan 

have flere forskellige roller og funktioner alt efter hvad du har brug for. Nogle har co-drivere, der fx  

- arbejder med praktiske opgaver; mødebooking, planlægning, referatskrivning etc.  

- Andre har co-drivere der har tættere tilknytning i forhold til at være med til at udvikle netværket 

og dets retning. Her kan der være tale om co-drivere som mere eller mindre ligeværdig spar-

ringspartner.  

Co-drivere kan altså have en funktion hvor de sparer dig for tid igennem at tage praktiske opgaver, 

ligesom de på den anden side kan have en rolle hvor de sparrer omkring netværksarbejdet overord-

net set. 

Når du overvejer at tage en co-driver ind, er det godt at gøre dig tanker om følgende:  

- Hvad har du brug for hjælp til?  
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- Hvilken type co-driver vil være god at få ind for at hjælpe med det? Tænk tilbage på kernedelta-

gernes kompetencer og strategiske funkltion fra afsnittet før. 

- Er det en fordel for dig at vælge en co-driver du kender i forvejen, eller skal du vælge en du ikke 

kender til?  

- Har du strategiske overvejelser om hvilken position eller rolle din co-driver har? – Hvis du arbej-

der med et netværkstema hvor der er store modsatrettede interesser kan det være, skal du væ-

re bevidst om hvorvidt du vælger en co-driver fra den ene eller anden interesse, eller om du 

vælger en, der står helt uden for. 

Overvej om en co-driver vil være nyttigt for dit netværksarbejde og hvordan dette partnerskab evt. 

kan arrangeres.  
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Øvelse: Hvilke aktører forestiller du dig som  skal inddrages i dit netværks proces? 

Hvilke borgere kunne være relevante for dit netværkstema? 

 

Hvilke virksomheder kunne have interesse eller viden om dit netværkstema? 

 

Hvilke foreninger, interessegrupper mm. kunne repræsentere værdifulde perspektiver 
for dit netværkstema? 

 

Hvilke fagligheder kunne være interessante at bruge i dit netværksarbejde? 

 

Hvem kunne hjælpe dig med at udføre din proces løbende? Har du brug evt. partner til at 
drive netværket med dig? 

 

Hvor stor en netværksgruppe har du behov for, tror du? Og hvordan kan du løst og fast 
udvide eller mindske den? 

 

  

23 
 



  

24 
 



BORGERDELTAGELSE SKAL FACILITERES 

Hvorfor er det vigtigt at få borgerne med? Ved du hvilke borgere du vil inddrage 

og hvor du finder dem? Hvordan kan du sikre at borgernes perspektiv er til ste-

de i netværket? Bliv inspireret til hvordan faciliterer borgerdeltagelse her. 

At få borgernes perspektiv med i netværksarbejdet er centralt for at der kan tænkes nyskabende i dit 

netværk. Borgernes perspektiv gør os i stand til at se tingene på en ny måde. Hvor skal de nye idéer 

ellers komme fra? Hvis kommunen lukker sig om sig selv og ikke lader borgere og virksomheder del-

tage i arbejdet, så finder vi ikke de nye løsninger og ej heller roden til nogle af de problemer vi står 

med at skulle løse. De bidrager altså med et særligt perspektiv, som ellers ikke er velrepræsenteret 

når vi arbejder. De har viden, ressourcer og oplevelser som vi ikke blot skal drage nytte af, men ind-

drage i udviklingen af velfærd. 

Borgerdeltagelse skal altså faciliteres, for at du kan komme hele vejen rundt om dit netværkstema – 

og finde frem til både nye forståelser af hvad problemet indeholder, men også hvordan borgerne ser 

løsninger materialisere sig. Borgerdeltagelse i udvikling af velfærdsløsninger er med til at sikre stær-

kere løsninger – og at de særlige perspektiver vi ofte overser i en travl og løsningsorienteret hverdag. 

Her kan borgerne som modtagere af den velfærd og de løsninger vi som kommune er ansvarlig for at 

levere, give det indblik og boost som ofte mangler. De må derfor også have en betydelig og interes-

sant holdning til et givent netværkstema – og den skal repræsenteres i netværksarbejdet.   

Det er fx overvejelser om:  

- at få misbrugernes perspektiv med når man forsøger at løse deres udfordringer  

- at få virksomheder med i udviklingen når man vil give de ældre bedre genoptræning  

- at have samspil med eksperter for at få mere viden om børns indlæring  

- at have forældre til handicappede børn med i netværksarbejdet om bedre overgang til voksenli-

vet for handicappede 

 

Hvad kan borgerdeltagelse bidrage til i netværksarbejdet? 

- Et eksplicit fokus på den værdi som netværksarbejdet kan skabe for borgere og samfund 
- Et særligt fokus på borgernes personlige oplevelser, inspireret af antropologiske metode 

og kvalitative og åbne tilgange til data og analyse 
- En praktisk, eksperimenterende og lærende tilgang 
- En løbende vekselvirkning mellem eksperter/fagligheder (offentligt ansatte) og praksis-

eksperter (borgere/virksomheder) i en fælles udviklingsproces 
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Hvis vi bliver bedre til at skabe gode idéer og nye løsninger ved at inddrage borgerne, kan vi skabe 

merværdi. Det handler ikke om at spare penge, men derimod om at udnytte de ressourcer og poten-

tialer som ligger i den offentlige sektor. Ved at nytænke kan vi altså gøre lagkagen større. Du skal 

arbejde med at gøre denne kage større ved at sikre et stærkt borgerperspektiv gennem borgerdelta-

gelse i netværksarbejdet. Du skal turde at udnytte de potentialer som findes i  at sætte spørgsmåls-

tegn ved vores nuværende løsninger og forandre den måde vi arbejder med borgerne på. Ny velfærd 

handler om, at vi ikke længere skal levere den service, som vi tror at borgeren har brug for – vi skal i 

stedet skabe velfærden i samarbejde med borgeren.  

Borgerdeltagelse skal faciliteres i dit netværk. Det er facilitering når du sørger for, at borgernes per-

spektiver er til stede i netværksarbejdet. Ydermere er det facilitering når du vurderer og handler på 

hvilke borgere som skal deltage og hvordan disse borgere er i stand til at deltage i netværksarbejdet. 

Du tager ledelse på processen når du tager stilling til hvem, hvordan og hvornår. Alle døre står åbne 

for dig som netværksleder – og du kan inddrage hvem som helst i dit netværk. På den måde, der 

bedst egner sig ift. netværkets tema.  

Du er derfor ikke begrænset af kommunale grænser eller faglige barrierer når vi snakker deltagelse. 

Netværksarbejdet går ud over dette. Du skal simpelthen blot arbejde dig op af stolen og få under-

søgt, hvilke perspektiver der kan bidrage til dit netværkstema uden for den kommunale ”virksom-

hed”.  

Overvej hvor meget du vil inddrage borgerne 

Borgere er langt mere end bare kunder i en offentlig butik. De er medborgere og ikke brugere eller 

modtagere af offentlig velfærd. Du må bruge dem som medborgere i dit netværksarbejde. De er 

typisk en uudnyttet ressource og vidensbank. Det vil sige, at du ikke bare skal ”løse” deres sag i dit 

netværk, men derimod inddrage, opfordre til deltagelse, snakke med dem og gøre dig overvejelser 

om hvordan du konkret kan sikre deres input i netværksarbejdet.  

Her ligger der mange overvejelser for dig og mange veje du kan gå. Det  afhænger af dit netværks-

tema og hvilke borgere det er relevant for. Det afhænger også af, hvilke kapaciteter de relevante 

borgere har for at kunne bidrage til dit netværk. Det er relevant, at du overvejer flere af de tilgange 

til borgerdeltagelse, som kan bidrage med forskellige muligheder for hvordan borgernes perspektiv 

kan spille ind i dit netværk. Der er tale om forskellige niveauer for borgerdeltagelse, hvor borgernes 

kapaciteter kan spille ind. Ved kapaciteter skal du forstå det som de muligheder borgeren har for at 

bidrage til netværket. 

Som netværksleder vurderer du, hvordan borgerne bedst kan bidrage. Hvis der fx arbejdes med et 

tema om bedre indlæring i folkeskolen ud fra devisen om sundere mad, så kan børnenes perspektiv 
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være yderst interessant, men børn egner sig ikke nødvendigvis til et netværksmøde på rådhuset hvor 

der idéudvikles. I stedet må du man møde børnene hvor de er. Det er, at tage ud på skolerne og 

undersøge deres perspektiv. Her må man afgøre den bedste måde at gøre det på. I KL’s innovati-

onsmodel kan du finde flere antropologiske tilgange, som kan værende yderst anvendelige i sådan 

en situation.  

 

 

For mange netværksledere har borgerdeltagelsesperspektivet mulighed for, at blive et vanskeligt 

element. Det kræver at du som netværksleder ikke tænker borgere som et nødvendigt onde, eller 

noget der skal tilpasse sig den måde, vi normalt arbejder på. Hvis du i stedet ser det kæmpe potenti-

ale der er i at arbejde med borgerdeltagelse – viden, ressourcer, vilje, perspektiver, netværk - og du 

finder en form der omfavner borgerne, og gør arbejdsmåden tilgængelig for dem, i stedet for at gøre 

det til et projekt, der er ”rådhus-centret”. 

  

Du kan inddrage borgernes perspektiver allerede tidligt i din proces: 

Tag ud og mød borgerne hvor de er og på den vis få førstehåndsviden som en del af din fokusering 
og opdagelse. På den vis kan du opsøge ny viden.  

Overvej derfor om du skal inddrage borgerne på flere forskellige måder. En god idé kan være at 
bruge observationer som metode i kombination med nogle mere direkte borgerdeltagelse meto-
der, som fx et fokusgruppeinterview: 

- Observationer kan være er et rigtig godt supplement til interviews, fordi du får indblik i, 
hvordan borgerne agerer i udvalgte situationer. 

- Du er til stede i borgernes hverdag og deltager i centrale situationer og handlinger, hvor 
produkter og servicer bliver anvendt. 

- Det gør det muligt at undersøge, om der er overensstemmelse mellem det, borgerne siger, 
de gør, og det de rent faktisk gør. 

Husk, at en enkelt dag i felten hos brugeren gør dig meget klogere på virkeligheden, end hvis du 
slet ikke sætter dig i borgerens sted. Samtidig kræver observationer kræver mindre forberedelse 
og koordinering. Det er en nem måde at komme i gang med opdagelserne.  

Du finder alle metoderne sidst i kapitlet. 
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Borgerens rolle i netværket 

Vi kan adskille borgerens rolle i netværksarbejdet i tre karakteristiske trin, som kan være vejledende 

for hvor borgerne er med i netværkets proces. 

Co-initiator 

Igangsættelse af innovative samskabelsesprocesser med borgere. 

Her er borgerne med fra starten som medspillere og initiativtagere i netværket. Borgerne har drivkraft 
og vilje til at ville udvikle og opstarte processen om en given udfordring.  

Et eksempel kan være et netværk som opstår på baggrund af borgerhenvendelser/opfordringer.  

Co-design 

Her er der tale om situationer, hvor borgerne inddrages i udviklingen af nye løsninger. De  er med inde i 
udviklingen af løsninger og idéer. Det kan være som led i test-fasen, hvor man konkret vil afprøve sine 
idéer med borgerne og få deres feedback herpå.  

Et eksempel kan være borgernes inddragelse i områdeløft mange steder i landet. Her har borgere været 
helt inde i udviklingsprocessen og bidraget til hvordan boligkvarterer skulle løftes.  

Co-implementation 

Her bidrager borgerne til gennemførelse af innovative løsninger . Her er borgerne med til at implemen-
tere en ny løsning. De har ikke nødvendigvis været indover udviklingen heraf, men bliver hørt omkring 
løsningens implementering. 

Et eksempel kan være borgere, der i samarbejde med et netværk opretter et korps af frivillige til at 
bruge tid med ældre, som led i bekæmpelse af depression og ensomhed blandt de ældre.  

 

Husk at, ved borgerdeltagelse er det os som der ”inviterer” borgerne til at deltage. Borgerdeltagel-

sen handler om hvad der foregår ud fra borgernes perspektiv, men kan aldrig sige på forhånd hvor 

meget indflydelse borgerne får på beslutninger der træffes i netværket. Derfor må man altid møde 

borgerne åbent og reelt – og gøre en ærlig indsats for at borgernes perspektiv får indflydelse på de 

beslutninger der træffes. Forskningen viser, at kommuner ofte er gode til at få borgerne med når vi 

vil implementere, men sjældnere når der udvikles.  

Hvordan kan dit netværk indeholde borgere? 

Når du involverer mennesker og ressourcer i dit netværk, er der nogle overvejelser du kan gøre dig. 

Overvejelserne er både i forhold til hvem og hvad du skal have med i dit netværk, hvorfor og også 

hvornår. Det er helt tydeligt fra vores 18 netværk, at det er nemmest for os, at gøre det, vi er trygge 

ved og vant til. Vi kender alle til vaner og rutiner. Hvor vi henter kaffen, hvem vi spørger til råds og 

dette og hint osv. Som netværksleder er det ikke så meget anderledes. Når du skal rekruttere dine 

netværksdeltagere, vil du typisk tage fat i mennesker du kender, eller nogle du kender til. Det er 

også derfor, at der er nogle mennesker der oplever, at de blevet inviteret ind i mange af vores 18 

netværk. 
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Udfordringen er, hvordan du kan bevæge dig ud af dette mønster og finde veje til at få helt andre 

mennesker med. Samlet set er der dog stadig en udfordring der hedder borgerdeltagelse. Når man 

arbejder med et netværkstema der skal skabe ændringer for fx misbrugere, udsættelsestruede eller 

motorisk tilbagestående børn – hvordan griber man da fat i, at få disse perspektiver med ind? Det er 

ikke en luksus og en dejlig ad-on. Borgerdeltagelsen er en helt grundlæggende byggesten i forhold til 

at dit netværk kan arbejde med netværkstemaet med en perspektivrigdom der gør, at der kan findes 

nye veje. Hvis man ”bare” samler en flok AK-ansatte og brainer over forskellige løsninger, er der en 

stor sandsynlighed for, at de veje der bliver identificeret, er alt for distanceret fra de mennesker, der 

rent faktisk oplever udfordringerne. Det er ikke nødvendigvis nemt at facilitere borgerdeltagelse – 

men heller ikke nødvendigvis svært. Det er bare ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er hvor-

dan du sikrer at det sker. For uden borgerdeltagelse mister du et af de helt essentielle ben i net-

værksarbejdet. Netværksarbejdet vil – i langt de fleste tilfælde – ikke kunne stå og fungere uden 

borgerdeltagelse. 

Når borgerdeltagelsen bliver konkret er det vigtigt at huske på, at der er mange måder at facilitere 

det på, og mange forskellige faser at skabe involvering. Nogle af de spørgsmål du skal stille dig selv 

er: hvilke perspektiver har vi brug for i denne fase for, at vi bliver så kloge på udfordringen som vi 

kan? Hvor er borgerne i det, hvor kan vi møde dem? Man kan invitere borgere ind til deltagelse på 

en workshop med 30 mennesker. Kan man få nogle 5-klasses elever ind til et lignende setup? – Eller 

skal man som netværksleder finde andre måder hvorpå perspektiverne kan inkluderes og dermed 

bidrage til netværksarbejdet? 

De udfordringer vi ser hos borgerdeltagelse, er de samme, som når det kommer til at involvere de 

fagligheder, specialister og den viden, som vi har brug for. Du skal ikke føle dig begrænset i din ind-

dragelse, og der er muligheder alle steder. Du kan f.eks. invitere forskere fra universiteter med til et 

netværksmøde.  

I forhold til det tidsmæssige perspektiv kan du tage udgangspunkt i KLs innovationsmodel og ud fra 

den identificere hvornår du har brug for hvilke perspektiver. Vi er ofte gode til at få borgere ind, når 

vi vil implementere, men til gengæld ikke særlig gode til at lave design af løsninger sammen med 

borgere og alt for ringe til at involvere borgere når vi skal identificere og udvikle problemstillinger. 
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Brug de tre karakteristikker for borgerdeltagelse til at overveje hvordan dit samarbejde 

med borgerne skal forme sig. 

- Skal du have borgere med som Co-initiator? Så skal du finde dem tidligt i din proces, så de kan 

være med til at forme din problem-afklaring og netværkstemaet.  

- Skal du have borgere med som Co-designers? Så skal du sørge for at finde veje til at borgere kan 

idégenere på netværkets udfordringer og bidrage til udformningen af ny velfærd. Her afhænger 

det meget af hvilke borgere du inddrager. 

- Skal du have borgere med som Co-implementers? Så er det vigtigt at borgerne har lyst til at im-

plementere og bidrage til den velfærdsidé I nu engang er kommet frem med i netværket. Hvis du 

sørger for at borgernes perspektiv er repræsenteret, så er der større chance for at de vil forene 

sig og hjælpe til med implementeringen. 

 

I 7-trins-skalaen på næste side, kan du få en idé om, hvordan borgerne på forskelligvis kan deltage i 

et netværk.  
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7. trins-skalaen for borgerdeltagelse 

7. trins-skalaen er udviklet på baggrund af flere forskellige europæiske byers erfaring med borger-
deltagelse. Borgerdeltagelsen er inddelt i syv forskellige grader,  og bygger på et princip om, at ak-
tivt medborgerskab og medansvar skaber bedre udvikling.  

Overvej hvordan du kan bruge de forskellige muligheder for borgerdeltagelse i dit netværk.  

Hvor højt et niveau kan og skal du ligge for dit netværk? 

1. Minimum af involvering 

Kommunen konsulterer borgere og frivillige organisationer omkring emner, men tager sjældent højde 
for det. En symbolsk indsats.  

2. Formelt partnerskab 

Et formelt forhold mellem en række interessenter(herunder borgere, mv) uden for kommunen. Disse 
parter sidder med ved bordet, men den lokale autoritet (kommunen) styrer mødets gang og tager 
nøglebeslutningerne. 

3. Et involverende partnerskab  

Denne form har lige fordeling mellem parterne, hvor partnere har rigtig indflydelse på dagsordener 
og beslutninger. I sidste ende er beslutningskompetencen stadig hos kommunen.  

4. Co-governance 

Her finder man strategisk planlægning af services, projekter og programmer. Parterne kommer fra 
forskellige organisationer og sektorer, hvor de deler samme prioriteter indenfor et givent område, 
emne eller tema. Samarbejdet kan munde ud i strategisk planlægning. 

5. Co-management 

Her refereres der til en situation, hvor forskellige parter arbejder sammen side om side med at ko-
ordinere leveringen af en service, projekt eller lignende. Aktører fra forskellige sektorer og organi-
sationer bruger deres respektive ressourcer på at bidrage direkte med praktiske løsninger og leve-
ringen af en specifik løsning. 

6. Co-production 

Her refereres der til et arrangement, hvor borgere producerer, I det mindste, noget af den velfærd 
og de services de selv benytter sig af. 

7. Co-responsibility 

Her er elementerne fra nr. 4-6 kombineret på tværs af en hel sektor. For eksempel i uddannelsessy-
stemet. Det ultimative mål er at opnå en helhedsløsning på tværs af sektorer og velfærds i hele 
kommunen.  
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Overvej hvordan borgerne kan deltage ud fra de forskellige trin i skalaen i dit netværksarbejde. Du vil 

finde ud af at trinene kan knytte sig til forskellige faser i dit netværksarbejde. Minimums-involvering 

kan eksempelvis være tidligt i opdagelsesfasen, hvor du forsøger at indlede problem-afklaringen. Når 

du derefter skal sammensætte netværket vil det kunne være relevant at overveje om I indgår i et 

formelt partnerskab eller et involverende. Husk blot, at du ikke kan gøre noget forkert i denne kon-

tekst, men i høj grad må se netværkets behov. 7 trins-skalaen er ikke en inddeling i god og dårlig 

borgerdeltagelse, men forskellige grader af borgerdeltagelse. Du kan facilitere borgerdeltagelse ved 

at være opmærksom på om borgerne skal være Co-initators, co-designers eller co-implementers – 

og gerne i kombination af forskellige faser i netværksarbejdet. Her kan 7 trins-skalaen hjælpe dig til 

at finde frem til det niveau af indflydelse borgerne kan have på netværket. 

 

Gode råd til facilitering af borgerdeltagelse: 

• Læg møderne fysisk der hvor borgerne er (Det gælder om at tænke praktisk og utraditio-
nelt) 

• Nå ud til andre grupper end ”Tordenskjoldssoldater” (suppler annoncer og pjecer med 
personlige og direkte henvendelser) 

• Gør det nemt at deltage (Tilbyd en vifte af deltagelsesformer: Mail, blog, postkort, kom-
mentar på vægavis m.fl.). 

• Vandrestøvlerne på (Ansigt-ansigt kontakt er den mest frugtbare vej til engagement) 

• Se kontakt som ringe i vandet (find frem til en række nøglepersoner der har status og ny-
der tillid) 

• Tænk lokale medier ind 

• Meningsfuldhed er nøgleordet! (Borgerne deltager kun, hvis det giver mening for dem. Det 
gælder om at vise, at temaet er vigtigt. (elevatorfortælling) 

• Der er ingen manual 
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Dine overvejelser om borgerdeltagelse 

Hvordan vil du lade borgerne deltage? 

Hvordan kan du designe dit netværksarbejde, så borgerne har indflydelse på vigtige be-
slutninger, der vedrører deres hverdag? 

 

Hvordan kan du give borgerne mere ansvar og give dem reel indflydelse på beslutninger-
ne? 

 

Hvordan vil du henvende dig til borgerne så de føler sig inkluderede og har mulighed for 
at deltage med den nødvendige viden? 

 

Hvordan kan du skabe rammer i netværket, der fremmer dialog og ligeværdighed mellem 
borgere og de resterende netværksdeltagere? 

 

Hvordan vil du sikre, at borgernes bidrag indarbejdes i netværkets beslutninger? 
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Hvordan gør du? - Metoder for borgerdeltagelse 

Der findes et væld af måder du kan facilitere borgerdeltagelse på – og det er dit ansvar at det finder 

sted i dit netværk. Du må på baggrund af dit netværkstema vurdere og undersøge hvilke borgere der 

kan være interessante at have med. Det er ikke kun, at interviewe Fru Olesen om hun er tilfreds med 

madordningen i kommunens madordning. Borgerne skal forstås som meget mere end de borgere 

som er modtagere af den velfærd dit netværkstema søger at skabe mere værdi inden for. Det kan 

ligeså vel være at du inddrager nogle virksomheder uden for kommunen som har god erfaring med 

at levere mad til ældre. Du kan tænke så meget ud af boksen, som du nu ønsker, da borgerdeltagel-

sen kun stopper der hvor du lader den stoppe.  

Herunder finder du en rækker metoder og redskaber til at facilitere borgerdeltagelse. Brug gerne 

flere forskellige metoder, da de giver forskellige typer materiale og egner sig til forskellige borgere 

og eventuelt tema. Du sætter selv grænsen.  

Husk, at metoder også kan bruges på meget andet end borgere. Du kan altid omsætte metoden til 

lige netop det fokus du ønsker. Eksempelvis gælder samme fremgangsmåde for interviews – uanset 

hvilke respondenter du arbejder med. Du må og kan altid tænke ud af boksen og vende det til det 

udgangspunkt du ønsker at have.  

Du kan også altid finde mere inspiration på innovationsguiden.dk og brugbrugerne.dk 

Interviews 

Et interview er ikke bare at møde op og stille nogle spørgsmål. Der findes mange forskellige inter-

viewformer. Du må starte med at overveje hvilken rolle din interviewperson har i forhold til dit emne 

og hvilken type materiale, du vil have ud af interviewet.  Forbered altid en spørgeguide, så du har 

overblik over hvilke emner, du vil rundt om og hvordan du vil spørge ind til dem. Du styrer inter-

viewet via dine spørgsmål, men pas på du ikke styrer for meget. Der skal altid være plads til de vink-

ler, interviewpersonen selv bringer på banen, for det er i det uventede den nye viden ligger. 

Ekspertinterview 

Metoden 

Et ekspertinterview er et traditionelt interview, hvor du opsøger en person, der ved noget om dit 

emne. Eksperten kan være en fagperson (lærer, socialrådgiver) der taler om sit daglige arbejde, men 

det kan også være en konsulent, en foreningsrepræsentant eller lignende. Via ekspertinterview kan 

du få en fagpersons opfattelse og  holdninger  til hvad, der er interessant indenfor dig emnefelt. 

Forbered en spørgeguide inden interviewet. Spørg til interviewpersonens erfaring og specialisering, 

så du kender baggrunden for hans udsagn. Hav forberedte spørgsmål til det, der interesserer dig, 
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men stil også åbne spørgsmål og vær klar til at følge op på nye vinkler, der dukker op. I et ekspertin-

terview er det godt at starte med åbne spørgsmål, gå i dybden med faktaspørgsmål og slutte af igen 

med åbne spørgsmål for at sikre, at der ikke er et emne, der er blevet overset. 

Overvejelser: 

Brug ekspertinterviewet først i processen for at få overblik over arbejdsprocessen eller  til at spore 

dig ind på relevante problemstillinger. Det kan også være brugbart  sidst i processen for at checke 

fakta. Har problemet så stort et omfang som du har fået indtryk af? Kan en idé overhovedet lade sig 

gøre i forhold til lovgivning? 

Praktiske råd: 

Optag altid et ekspertinterview. Der er ikke overskud til at huske eller notere samtidig med et fagligt 

interview. Aftal gerne at du må vende tilbage, Måske er der nye vinkler, du senere vil have denne 

persons holdning til. En fagperson kan også være en gatekeeper, en vej i felten. Skal fagpersonen 

sætte dig i forbindelse med brugere? 

Etnografisk interview 

Metoden 

Et etnografisk interview er et interview med en informant, som så meget som muligt fortæller med 

sine egne ord om sin hverdag. På den måde får man et brugerperspektiv. En bruger kan i denne 

sammenhæng godt være en fagperson, der fortæller om sin hverdag på arbejdet. 

Lav gerne det etnografiske interview i borgerens eget  miljø. Det gør det lettere at forklare hændel-

sesforløb. Stil beskrivende spørgsmål, som inviterer til at komme med en længere historie. Hvad sker 

der, når du møder om morgenen? Hvordan gik det sidst du var til samtale? Det kan både være 

spørgsmål til den typiske situation eller spørgsmål til en bestemt dag. Hvis svaret beskrive en be-

stemt oplevet situation, så spørg videre om det tit er sådan eller det var specielt. Begge dele kan 

være godt materiale. En speciel situation, der huskes, rummer måske netop inspiration til udvikling. 

Spørgeguiden kan tage udgangspunkt i: 

Hvem er til stede? 

Hvad gør de? 

Hvor foregår det, hvordan er personerne placeret? 

Hvornår foregår det? 

Hvorfor sker det? 

Brug borgerens egne ord. Når borgeren har brugt et ord om et sted eller en situation, så gentag or-

det i dit næste spørgsmål. Både for at lade borgeren tale i sit eget sprog og være tryg ved det og for 
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at afgøre om du har forstået begrebet rigtigt. Hvis eleverne kalder et sted i skolegården ”de stores 

hjørne” er det vigtigt at finde ud af hvad ”de stores hjørne”  omfatter og hvem der er ”de store”. 

Overvejelser: 

Det kan undertiden være svært at overbevise borgeren om at hans hverdag er interessant. Fortæl at 

du ikke ved noget, at det er spændende for dig at høre om hans hverdag. 

Et etnografisk interview tager tid at gennemføre. Der skal opbygges en tryg stemning og informan-

ten skal have ro til at fortælle. Find gerne en informant som er god til at tale, evt. en som ser sig som 

en slags talsmand.  

Praktiske råd: 

Noter oplysninger om informanten og hvor og hvornår interviewet foregik. Optag så vidt muligt in-

terviewet, men skriv ikke ordret ud. Det tager alt for lang tid at udskrive et interview ordret. Brug 

optagelsen til at skrive noter efterfølgende. Sørg dog for at centrale udtalelser bliver citeret korrekt. 

Et enkelt godt citat kan være essensen af et helt interview. Fokuser også på anekdoter og andre 

sammenhængende fortællinger. 
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Brugerrejse

En brugerrejse er en gennemgang af en specifik sag eller hændelsesforløb med en bruger. Det kan 

være et enkelt møde eller en række af kontakter i et sagsforløb. Interview borgeren om forløbet trin-

for-trin. Hvis det er et møde, så start allerede hjemmefra: Var du sikker på mødested- og tid? Tænk-

te du over hvad du tog på? Få først borgeren til at fortælle hvad der skete og spørg så ind til opfat-

telse af det? Hvad tænkte du? Var du glad/nervøs/irriteret? 

Interviewet dokumenteres på en tidslinje med de enkelte trin skrevet på post-its. Ovenfor og neden-

under sættes post-its med hhv. positive og negative ting. 

Grand tour 

Metoden 

Grand tour-interview er et spørgsmål, der fører frem til en grundig beskrivelse. Det mest typiske er 

en beskrivelse af et sted. Bed en pædagog beskrive børnehaven, læg mærke til hvordan de forskelli-

ge rum beskrives og spørg ind til hvornår de bruges og til hvad. Måske har et rum forskellig funktion 

om morgenen, når der afleveres og midt på dagen, når alle børn er der. En grand tour kan også være 

beskrivelse af hvordan en opgave udføres eller hvordan en typisk dag foregår. 

Som en dokumentation af interviewet kan der undervejs laves en skitse. At bede interviewpersonen 

tegne en skitse af sin arbejdsplads, kan give meget information om hvad man vælger at tegne på og 

hvilken rækkefølge man beskriver rummene. 

Fortælling 

Metoden 

Med fortælling menes, at man lader borgeren selv vælge en situation at fortælle om og giver plads til 

at der fortælles en historie, en anekdote. En fortælling vil have sin egen struktur med en rammesæt-

ning, en overskuelig handling og en pointe. Det er ikke den fremstilling du ville få, hvis du spurgte ind 

undervejs i historien. At lade borgeren fortælle en historie selv, siger noget om hvad han anser som 

en særlig situation, der er værd at genfortælle. Måske er det en historie, der har været fortalt før. 

En fortælling har også den styrke at den giver et godt case-materiale. Den danner billeder hos dem, 

der hører den.  Man kan bruge den som eksempel  overfor andre brugere: Har du oplevet noget 

lignende? 
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Fokusgruppe 

Metoden 

En fokusgruppe er et interview med flere på en gang. Formålet med at samle en gruppe er at udnyt-

te den dynamik, der kommer, når deltagerne kommenterer på hinandens udsagn. En deltagers ud-

sagn kan inspirere den næste. Dine spørgsmål må også gerne give anledning til en diskussion internt 

i gruppen, så deltagerne komme med argumenter for deres holdning. Spørgsmål, der giver anledning 

til diskussion er værdisættende spørgsmål:  hvad er bedst? Hvor meget skal man gå op i? 

Fokusgruppen startes med brede, introducerende spørgsmål om emnet, så du får afdækket hvad 

deltagerne forstår ved emnet og hvad de gerne vil tale om indenfor det. Koncentrer derefter 

spørgsmålene om det emne du har interesse for at uddybe – og som gruppen vil tale om. Slut igen 

med åbne spørgsmål for at se om jeres snak har inspireret til andre emner. 

Overvejelser: 

Afsæt tid nok til et fokusgruppeinterview. Snakken internt i gruppen skal have lov at udvikle sig. Del-

tagerne oplever måske selv, at det er godt at få tid og rum til at tale om et emne, så du behøver ikke 

føle du tager deres tid. 

Fokusgruppen kan bestå af en gruppe der i forvejen arbejder sammen  eller af personer med samme 

rolle, som ikke kender hinanden i forvejen. Der bør være en ligeværdighed i gruppen, så man ikke 

sætter ansatte og borgere eller ledere og medarbejdere sammen i samme gruppe. 

Evt. kan man lave flere interview med den samme fokusgruppe om forskellige vinkler på emnet eller 

sammensætte flere grupper til en snak om det samme emne. En fokusgruppe kan også være god 

som en test af spørgsmål og emner inden tilrettelæggelsen af en større research. 

Etnoraid 

Metoden 

Et etnoraid er en hurtig måde at få tilkendegivelser fra borgerne uden at bruge meget tid på at finde 

interviewpersoner og lave aftaler med dem. På et etnoraid møder du op, hvor din målgruppe fær-

des. Hvis det er ledige, kan du aftale at være i Jobcentrets venterum, er det unge mennesker kan du 

besøge gymnasiet i frokostpausen. Hvis du f.eks. vil undersøge behovet for at lære unge om økono-

mi, kan du spørge på gymnasiet om de tjekker deres lønseddel, hvor tit de ser på deres saldo osv. Et 

etnoraid består af mange små interview, blot 5 minutter med hver person.  Hav en liste med 

spørgsmål og stil 3-4 til hver person. Varier spørgsmålene i starten, men når du rammer noget, der 

giver interessante svar, kan det være godt at stille til mange. 
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Inspiration til udarbejdelse af interviewguide 

Du kan med fordel benytte dig af en eksternaliseringsøvelse når du skal forberede en interview-

guide, hvilket handler om at få ”skubbet” dialogen ud. Deraf navnet eksternalisering. Det betyder, at 

du faciliterer en dialog, hvor formålet er at få fremanet en fortælling om et problem ud fra personers 

eget perspektiv. Forestil dig, at du er i dialog med en borger, medarbejder eller leder, som dit net-

værkstema har relation til. Formålet er, at du får skabt deres fortælling om netværkstemaets pro-

blematik ud fra øvelsen.  

Det kan du gøre på følgende måde: 

Du forsøger som netværksleder, at afdække historien bag netværkstemaets problematik ud fra den-

ne persons liv. Tænk i, hvad det er dit netværkstema problematiserer. (Fx kriminalitet blandt unge). 

Du kan eksempelvis lade dig inspirere heraf når du skal udarbejde en interviewguide. Du behøver 

ikke omsætte alle spørgsmål til din kontekst, men blot de som giver mening for dig.  

I. Først fokuserer du relationen mellem personen og problemet. Du ønsker at afdække historien 

her.  

i. Hvor længe har du og problemet kendt hinanden? (Hvornår stødte du første gang på 

ungdomskriminalitet?) 

ii. Hvor og på hvilket tidspunkt oplever du at problemet har størst/mindst indflydelse? 

(Hvor og på hvilket tidspunkt har du oplevet ungdomskriminalitet være 

værst/mindst synligt?) 

iii. Har ”det” nogen allierede problemer? (Hvilke problemer ser du har relation til ung-

domskriminalitet?) 

iv. Hvilke ideer medvirker til at problemet får den plads? (Hvorfor tror du, at vi har den 

ungdomskriminalitet, som vi har her? 

v. Hvilke tricks og taktikker benytter problemet sig af? (Hvorfor tror du at ungdoms-

kriminaliteten kan være svært at bekæmpe?) 

II. Dernæst er det kontekstens betydning. 

i. I hvilke situationer slår problemet oftest til? (Hvor ser du flest problemer med ung-

domskriminalitet i din hverdag?) 

ii. Hvor har problemet mest magt? (Hvor tror du at kriminaliteten er værst henne?) 

iii. Hvor/hvornår har problemet mindre magt/ingen magt? (Hvor tror du, at ungdoms-

kriminalitet har dårligere vilkår? Hvilken baggrund tror du er skyld i det?) 

III. Så fokus på egen-relationen 

i. Hvad er problemets mål? (Hvad skaber ungdomskriminalitet af problemer for de un-

ge senere i livet?) 
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ii. Hvad tror problemet på? (Hvad tror du at ungdomskriminaliteten skyldes?) 

iii. Hvad er problemets motiver? (Hvad tror du er skyld i at mange unge ikke kan kom-

me ud af kriminalitet?) 

iv. Hvad bekymrer problemet sig for? (Hvad tror du kan mindske at unge falder til kri-

minalitet?) 

IV. Sidst spørger du til strategier 

i. Hvad er problemets taktik? (Hvordan ryger unge ind i kriminalitetens verden?) 

ii. Hvordan forsøger problemet at overbevise dig om sine påstande? (Hvordan kan du 

se effekterne blandt de unge som følge af kriminalitet?) 

iii. Hvad bryder problemet sig ikke om at du gør? (Hvordan tror du vi kan bekæmpe 

kriminalitet blandt unge?) 
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Observation 

Handler dit emne om en situation hvor folk kommer i et fysisk rum og gør noget, kan det være en 

god idé at observere, hvad der sker, uden at påvirke ved at stille spørgsmål. Ved observation får du 

information om hvad folk gør, ikke hvad de selv siger at de gør. Du kan også bruge observations-

metoderne til kommunikation eller til at analysere relationer. 

Når du observerer, er det vigtigste at undre sig. Se bort fra dine forventninger og se verden med nye 

øjne. I observationer er mottoet: alt er nyt, intet er en selvfølge. 

Deltagerobservation 

Metoden 

Deltagerobservation betyder at du selv er  med i den aktivitet, der observeres. For at lave deltager-

observation, skal der være en aktivitet som du troværdigt kan deltage i. Du kan godt deltage i et 

jobsøgningskursus, men vanskeligere i et genoptræningsforløb. Hvis du laver deltagerobservation i 

en skoleklasse, skal du være hjælpelærer, ikke bare sidde på en stol i hjørnet. 

Du skal dog ikke udgive dig for at deltage i samme grund som de øvrige deltagere. Du må vælge en 

rolle.  Vælg gerne en kendt rolle: praktikant, konsulent, studerende.  Hvis du bliver spurgt, så forklar 

ganske kort hvad du undersøger. Fokus skal ikke være på din undersøgelse, det er netop pointen 

med observation, at man forsøger at forstyrre det observerede så lidt som muligt.  

Overvejelser: 

Ved deltagerobservation vil det være svært at tage noter undervejs, hvis du konkret skal deltage i 

aktiviteten. Materialet du får med, bliver din oplevelse af hvad der skete.  Deltagerobservationen 

kan følges op med interview med deltagerne, men gør gerne det en anden dag. 

Praktiske råd: 

Udrust dig med en god hukommelse og afsæt tid til at skrive noter umiddelbart efter deltagerobser-

vationen. Dine feltnoter indeholder dit umiddelbare indtryk, beskrivelser  og refleksioner fra obser-

vationen. Beskriv situationer,  som du oplevede dem. Gerne flere situationer af samme slags. Hvis 

der er start og slut på det forløb du observerer, så vær særlig opmærksom. Det er vigtigt, at du får 

skrevet dine  indtryk ned, mens du har dem frisk i hukommelsen. 

Passiv observation 

Metoden 

I passiv observation er man netop ”fluen på væggen” og sidder i hjørnet på sin stol. Jo mere offent-

ligt et sted, det handler om, jo lettere er det at lave passiv observation uden at påvirke de begiven-

heder, man observerer. I et venteværelse eller en kantine kan der laves passiv observation. Passiv 
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observation er god til at forholde sig til hvordan et fysisk rum bruges eller hvem der kontakter hin-

anden. Hvordan reagerer de ventende på stationen når toget er forsinket? 

Overvejelser: 

Afgør med dig selv hvad du vil fokusere på i din observation. At bemærke detaljer giver mere præci-

se observationer.  Læg en plan for de tidsrum du vil observere. Måske er der forskel på aktiviteten 

tidlig morgen og midt på dagen? 

Praktiske råd: 

Medbring i lille Kinabog, så du let kan skrive notater undervejs. I en passiv observation kan det også 

være oplagt at dokumentere med billeder, for her går du ikke tæt på de mennesker, du observerer. 

Hvis dit fokus er meget præcist, f.eks.” hvor går man først hen, når man ankommer?” så lav et sy-

stem at notere observationerne skematisk i. 

 

Visuelle metoder 

Metoder, der involverer et visuelt materiale, kan både indgå i afdækningen og være en del af analy-

sen. Et visuelt materiale rummer meget information om situationen og den person, der har udvalgt 

billedet. Samtidig er et billede et lettilgængeligt materiale at vise til andre og få deres reaktioner på. 

På den måde spiller afdækning og analyse sammen, så du får flere perspektiver på det samme mate-

riale. 

Fotosafari 

Metoden 

Med et kamera kan du let fastholde situationer og ting, der undrer dig. Fotos kan bruges som en del 

af din dokumentation ved observation (hvis det er aftalt) eller du kan gå på en fotosafari, hvor du 

kun har fokus på at tage billeder. Zoom gerne ind på detaljer, der fanger din interesse. Hvordan sid-

der skraldespandene placeret, der hvor man gerne vil have mindre affald til at flyde? Hvilke skilte 

møder man på sin vej ind på rådhuset? Tag gerne enkle billeder, hvor der ikke sker en hel masse, så 

fokus bliver på det, der har undret dig. Tag mange billeder. Du bliver glad for at have et godt udvalg, 

når du skal bruge dem til at præsentere dit materiale for andre. 

Et billede er tilsyneladende objektiv dokumentation, men det er fotografen, der har udvalgt og be-

skåret motivet, så det er en subjektiv beskrivelse af et sted eller en situation. Derfor kan det være en 

idé at lade flere kolleger tager billeder fra det samme sted og kommentere dem overfor hinanden 

eller tag dine billeder og brug dem i en fokusgruppe med ansatte, der har deres dagligdag på stedet. 
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Cultural probes (deltagerproduceret materiale) 

Metoden 

En cultural probe er kulturelt testmateriale, dvs. man beder deltagerne selv tage en prøve af deres 

hverdag. En meget brugt metode er at uddele engangskameraer til brugere/borgere og bede dem 

tage billeder af deres hjem eller af det, der gør dem glade. En cultural probe kan også være at skrive 

dagbog i en kort periode eller give folk et postkort og bede dem sende det, når de har tænkt over 

svaret på et spørgsmål. Med mobiltelefonernes muligheder, er teknikken til stede til at bede folk om 

mange ting: send en lydfil eller et redigeret billede på snapchat. Det er vigtigt at opgaven er klar og 

afgrænset, så deltagerne ved hvad der forventes af dem. Sæt rammerne så vide, at du ikke styrer 

resultatet, men ikke så vide at deltagerne ikke ved hvad der interesserer dig. 

Når opgaven formuleres må du tage hensyn til hvilke deltagere du henvender sig til. Hvor velformu-

lerede er de? Hvor meget tid vil de kunne bruge på det? Hvor meget fylder det, du undersøger i de-

res hverdag? Hvad vil være et naturligt medie for dem at bruge? 

En cultural probe kan give meget materiale af varierende kvalitet. Du skal have tid til at sortere og 

analysere materialet. På den anden side kan det netop give guldkorn, som du slet ikke selv havde 

tænkt på at spørge ind til, fordi det i høj grad er deltageren der bestemmer indholdet uden din på-

virkning. 

Materialet vil være godt at følge op med interview enten med deltagerne i din cultural probe eller 

med en lignende gruppe. 
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Lydklip/teaterscener 

Metoden 

Billeder er ikke den eneste måde at formidle visuelt. Et handlingsforløb udspillet på video, som rolle-

spil eller i et lydklip kan være et godt afsæt for en diskussion om lignende oplevelser eller om hvad 

der kunne gøres anderledes i situationen. Det kan f.eks. være en anekdote (se metoden fortælling), 

der rummer forandringspotentiale, som du gengiver for at få andre til at kommentere hvad der sker i 

situationen og fortælle om lignende situationer. I et projekt om psykiatri blev der lavet videoer med 

situationer med pårørende og deres psykisk syge familiemedlem. De er baseret på virkelige hændel-

ser, men virker klarere, når de bliver genopført. Metoden er både et middel til at få gang i f.eks. en 

fokusgruppe med personer med lignende oplevelser og iscenesættelsen af teaterscenen er i sig selv 

en analyse, når de involverede skal enes om hvad der er en sigende situation og hvordan den skal 

gengives. 

Klip fra et båndet interview kan også bruges som materiale i sig selv (efter aftale med den der inter-

viewes). Det virker stærkt at høre personens egen fortælling fremfor et referat eller en udskrift af 

det. I et innovationsprojekt hos Skat blev der indsamlet interview med unge om deres viden om 

skattebetaling. Et lydklip med en ung pige, der beskriver hvordan hun forsøger at forstå sin årsopgø-

relse og først efter noget tid indser, at hun skal betale en del i restskat, var en stor øjenåbner for 

hvordan og i hvilken rækkefølge unge ser de informationer, de får tilsendt. 

Overvejelser:  

Metoden er omfattende at forberede, men kan være god, hvis du skal undersøge holdninger og fø-

lelser, som kan være svære at få rammsat en diskussion om. 

 

Fokusgruppe med genstande eller billeder 

Metoden 

Det visuelle materiale du eller dine deltagere har produceret kan bruges som grundlag for andres 

diskussion. Billeder fra deres eget miljø er en god start på en fokusgruppe. Du får introduceret em-

net og kan gøre det på en åben måde ved at vise udvalgte billeder og bede om deltagernes reaktion 

på dem eller fortolkning af dem. 

En fokusgruppe kan også hjælpes i gang visuelt uden at du har eget materiale til det. Der findes bil-

ledkort som kan bruges til associeringsøvelser eller du kan bede deltagerne finde billeder i ugeblade, 

som kan beskrive det emne I diskuterer. Det visuelle materiale er med til at konkretisere og fokusere 

diskussionen og får deltagerne i gruppen til at samarbejde og forholde sig til hinandens valg af bille-

der.  
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Borgerportrætter 

Metoden 

Borgerportrætter er en måde at analysere og præsentere dit materiale på. Ud fra dit materiale om 

forskellige borgere, skabes nogle typer, som samler træk fra flere forskellige brugere. Det kan være 

der er småbørnsfamilien, den enlige dame, det ældre ægtepar. Lav et fiktivt borgerportræt, som 

personificerer typen med et navn og billede uden at det er en rigtig person, men brug gerne nogle 

citater fra dit materiale, så man kan se at det er holdninger, du har mødt i virkeligheden. Pas på det 

ikke bliver en ren karikatur, det skal være funderet i din afdækning. 

Lav en plakat med borgerportrættet med navn, stikord om borgerens holdning og opførsel og citater 

fra materialet. Hæng det op i rummet, så det bliver en fælles reference for gruppen. 

Borgerportrætterne kan bruges til at sætte et billede på de forskellige behov, der er hos borgere. De 

portrætter kan senere anvende når netværket skal nå til ideer, de vil gå videre med. Her kan kan 

man bruge borgerportrætterne til at udvikle ideen. Denne idé løser et behov, men hvordan vil den 

fungere for en anden borgerrtype?  Med borgerportrætter er det lettere at overveje  og få et fælles 

sprog i netværket om, hvordan en fornyelse kan blive modtaget af forskellige brugere. 

 

Problem-træet 

En måde at få borgernes perspektiv i spil 

på er ved hjælp af ”problem-træet”: Det 

er en simpel måde at anskue problemer, 

deres årsager og effekter. Et stærkt bor-

gerperspektiv  gør os i stand til at se det 

anderledes an og får øje på de årsager 

og effekter vi måske ikke koder sammen 

med de samme problemer.  

Brug den på en workshop med borgere 

som deltagere. Brug den ude i felten 

med flere borgere omkring dig. Det er 

en visuel om simpel måde at bragt man-

ge perspektiver i spil på. Du kan fx også 

bruge den til et fokusgruppe interview. 
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Du kan bruge det sådan her:  

1. Oplist alle de problemer i forbinder med netværkstemaet (f.eks. ungdomsarbejdsløshed eller 

misbrug). Et problem er typisk en eksisterende ”negativ” situation – ikke manglen på en løs-

ning. Løsninger kan ikke findes, hvis ikke der ligger en klar identifikation af et problem.  

2. Identificer et ”kerne-problem” som du skriver midt på stammen af problemet (f.eks. arbejds-

løshed blandt unge i Albertslund Kommune). Det kan indebærer en række ”trial and error”-

forsøg før I finder frem til den rette formulering af et problem. Tænk det som et mere over-

ordnet problem. Typisk vil det være det som dit netværkstema allerede problematiserer. 

3. Afgør derefter hvilke problemer som er årsager til dette problem. Skriv dem ud for rødderne 

på træet. Det her borgere især vil kunne bidrage med ny indsigt på problemer (fx en mangel 

på passende vejledning om jobmuligheder i skolen). Noter derefter hvilke effekter proble-

met kan have på træets blade (fx ungdomskriminalitet) 

4. Forsøg at arrangere årsager og effekter i et hierarki, fx hvordan årsagerne relatere sig til hin-

anden og hvilke årsager der kan lede til hvilke effekter.  

5. Når problem-træet er udfyldt kan du flytte snakken til mulige løsninger ved at udfylde et nyt 

træ efter samme princip blot ved at fokusere på løsningerne ved at omformulere samme alle 

elementer til positive statements. Fx ved at vende problemer til løsninger og effekterne til 

mulige resultater eller forandring. Det samme gælder for årsager som vendes til aktiviteter 

eller handling. 

Hvad skal du bruge?  

- Medbring post-its, tucsher, kuglepenne og plancher 

- Tegn træet på en planche og placér problemer, årsager og effekter på træet med post-its. 
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MOTIVATION ER AFGØRENDE FOR NETVÆRKETS FREMDRIFT 

Hvorfor er motivation en bærende faktor i dit netværksarbejde? Hvordan kan 

du arbejde med motivation af dine netværksdeltagere? Bliv klogere på motivati-

on og find øvelser der kan sætte dig i gang. 

Motivation hos både dig selv og din netværksgruppe er essentielt for netværkets fremdrift. Uden en 

flok motiverede deltagere, der ønsker at påtage sig opgaver og deltage i netværket vil du ikke kunne 

skabe fremdrift i dit netværksarbejde. Din ledelsesopgave består i at vide hvad der motiverer delta-

gerne og hvordan du sikrer at de forbliver motiverede. Det er facilitering når du motiverer net-

værksdeltagere, borgere, ledere og andre interessenter til at tage del i dit netværkstema og arbejde.  

Viden om motiverende samarbejdsstrukturer 
Som netværksleder arbejder du hele tiden med dine netværksdeltageres motivation. Det skal forstås 

på den måde, at du både skal undersøge hvad dine netværksdeltagere finder interessant og motive-

rende og tage ansvar for at understøtte deres engagement og motivation ved at skabe rum for del-

tagelse.  

Du arbejder også med deres motivation i kraft af de opgaver, arbejdsmetoder og processer du som 

netværksleder faciliterer. Der er en række ’lavt hængende frugter’ som du med fordel kan plukke: 

Netværksarbejdet er nemlig i sig selv en ganske motiverende arbejdsform. Din opgave som net-

værksleder er at fastholde netværksdeltagernes motivation.  

 

  

Faktaboks: Hvad motiverer og driver offentligt ansatte? 

To motivationsspor: 

- Opgavemotivation, hvor man er motiveret af selve processen omkring udførelsen af en opga-
ve – med andre ord, glæden ved en at udføre en opgave 

- Public Service Motivation (PSM), hvor man er drevet af at yde en indsats og gøre en positiv 
forskel over for fællesskabet. 

Offentligt ansatte er generelt set drevet af at gøre en forskel til fordel for fællesskabet (PSM), 
samtidig er de drevet af opgaveløsningen så længe den er meningsfuld.  

Forskning har påvist en positiv sammenhæng mellem høj grad af opgavemotivation og PSM, og så 
effektivitet. Det ligger i noget så logisk, som at vi mennesker simpelthen yder en ekstra indsats, 
hvis vi finder vores arbejde meningsfuldt og spændende. 
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Overvej løbende dine deltageres motivation 

Du kan arbejde med motivation på flere måder:  

- Det kan være i sammenhæng med alle netværkets deltagere på et netværksmøde 

- Det kan være enkeltvis over en kop kaffe med en deltager 

Din ledelse ud fra et spørgsmål om motivation handler om at alle dine ”spillere” i netværket bør 

være motiverede og ønsker at spille med. Det er et spørgsmål om ”man-management” for dig. Det 

er den individuelle motivation for hver deltager, som er i fokus og udøves af dig i en ”en-til-en”-

kontekst. Ved at vide hvad der motiverer dine deltagere, kan du bedst muligt arbejde med deres 

motivation og engagement.  

Her er en række overvejelser du bør have med, når du som netværksleder træder ind og arbejder 

med motivation: 

Er deltagerne enige om den problematik netværkstemaet omhandler?  

- Hvis ikke deltagerne er enige om indholdet af netværkstemaet må du sørge for skabe afklaring 
om temaet og hvordan der kan arbejdes med det.  

- Det må du gøre i fællesskab på et netværksmøde. 
- Her kan blandt andet SOAR-modellen, der præsenteres i næste afsnit, være et rigtig godt 

udgangspunkt for dialog. Du finder SOAR-modellen i næste afsnit. 

Har deltagerne samme indgangsvinkel for at ville deltage i netværket?  

- Hvis deltagerne har forstået dit netværkstema entydigt, så er du godt på vej, men du kan ople-
ve at deltagere har helt andre opfattelser af hvad netværkstemaet indebærer. Her bør du 
overveje at tage en snak med de pågældende deltagere omkring deres motivation. 

- Du kan ved hjælp af afsnittet ”læs dine deltagere” ret simpelt udarbejde en sammenligning af 
deltagernes motivation. 

Oplever du at en deltager synes at miste interessen eller melder sig ud? 

- Vurdér om du skal tage en individuel snak med dem. Motivation kan handle om mange ting. Her 
kan både faglige og personlige ting spille ind i deltagernes lyst og drivkraft i netværket. 

- Find inspiration i afsnittet ”snak med dine deltagere individuelt om deres motivation 

 

Hvis der bliver arbejdet konstruktivt og at deltagerne kan se deres bidrag til arbejdet vil de føle sig 

ekstra motiverede. Det er for eksempel ved at bruge værdsættende og energiskabende spørgsmål til 

at skabe motivation for deltagerne.  

- Du kan måske have fokus på deltagernes kompetencemuligheder ved netværksarbejde.  

- Du kan fokusere på at de kan bidrage til at finde nye løsninger i mulighederne, frem for hele 

tiden at søge svar i problemerne.  

Du kan ikke drive netværket fremad alene. Du har brug for engagerede og motiverede deltagere for 

at få netværket i fremdrift. Brug derfor god tid og plads i dit eget netværksarbejde på at snakke med 

deltagerne om dette.  
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Brug den viden du har om motivation til at snakke med dine netværksdeltagere. I faktaboksen her-

under finder du mere oplysning om sammenhængen mellem netværksarbejde og motivation blandt 

deltagerne. Det er nyttig viden for dig som netværksleder når du både skal være opmærksom på 

deltagernes motivation og aktivt arbejde med at engagere og motivere dem. Overvej følgende: 

- Oplys dine netværksdeltagere om sammenhængen mellem netværksarbejde og motivation 

(brug fx boksen herunder).  

- Netværksarbejde er ikke blot vejen til ny og bedre velfærd for borgerne. Det er også vejen til at 

sikre engagerede medarbejdere. Fortæl dine netværksdeltagere om hvilke kompetencer de får 

ud af netværksarbejdet.  

- Snak med dine netværksdeltagere i fællesskab om hvad der motiverer dem ved netværkstemaet 

eller gør det individuelt. 

 

Faktaboks: Værd at vide om netværk og motivation 

Netværksarbejde understøtter de indre motivationsformer – og  hvorfor gør det så 
det? 

Hvorfor? Derfor! 

Det bygger på frivillighed Motivation for selve arbejdet – det skaber 
dermed uafhængighed og selvbestemmel-
se over hvordan opgaver skal udformes 

Det indebærer at man prøver sig selv af i 
nye sammenhænge 

Mennesket har grundlæggende en higen 
efter vækstbehov (kompetenceudvikling) 

Det giver mulighed for afvekslende opga-
ver 

Mennesket er grundlæggende nysgerrigt, 
og vil gerne have afvekslende opgaver, 
såfremt motivationen ikke er helt for-
trængt 

Det øger det relationelle i arbejdet (øger 
den sociale kapital) 

Social kapital skaber blandt andet bedre 
trivsel 

Det øger mængden af ansvar man påta-
ger sig 

Selvbestemmelse og uafhængighed moti-
verer 

Det indebærer muligheden for at præge 
udviklingen 

Man får mening med arbejdet – og man 
føler at man gør en forskel 

Det er en besluttet risiko mod en forven-
tet merværdi – vi forventer bedre vel-
færdsløsninger 

En optimering af outcome via bedre vel-
færdsløsninger er særligt motiverende for 
folk der er drevet af indre motivation 
(pro-social motivation) 
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Husk, at det er helt afgørende at du som netværksleder selv er motiveret af netværksarbejdet – det 

vil nemlig have en afsmittende effekt på dine deltagere, gøre processen langt mere tilfredsstillende 

og sikre et bedre resultat i sidste ende.  

De ting som motiverer dig ved arbejdsmetoder og mulighederne ved netværksarbejdet kan også 

være motiverende elementer for deltagerne. Fremhæv de ting du selv ser. Det handler om at delta-

gerne har tillid til dig og at du tager fat i dem løbende og lader dem blive hørt.  

Netværksledelsen handler om at du konstant fastholder et fokus på, at der skabes mening og frem-

drift i netværket, da det er med til at sikre den indre motivation hos deltagerne. Uanset om der er 

tale om en borger eller en faglig medarbejder i et netværk, så skal det give mening for dem for at de 

forbliver engagerede i arbejdet. Netværksarbejdet skal give mening for, at man er motiveret. Du skal 

enten arbejde med at skabe denne mening ud fra retning og fremdrift, eller ved at hjælpe netværks-

deltagerne individuelt til at finde mening for dem. Til det er der flere veje du kan gå. De næste afsnit 

præsenterer redskaber, der kan give dig inspiration til både de fælles snakke om motivation og de 

individuelle du kan have med netværksdeltagere. 

Find fælles motivation i jeres drømme og styrker 

Et vigtigt udgangspunkt for motiverede og engagerede deltagere i et netværk er at der skabes me-

ning. Men hvilken mening, der skal skabes ud fra netværkstemaets problemstilling er væsentlig at 

fremstille, da det er her deltagerne enten vil tilslutte sig netværket eller afskrive det. Du kan her 

arbejde med at deltagerne finder en fælles motivation i hvilken mening der skal skabes. Det handler 

om at skabe dialog og forståelse for de drømme man har for netværket. Tænk I hvordan værdi-

værktøjet beskriver de værdier og hvordan I skal forfølge dem! 

Her kan SOAR-modellen være en skabelon for hvordan du kan  fremdrive en dialog om drømme og 

styrker. Du kan bruge modellen til at skabe en indbyrdes forståelse og åbne en dialog om, hvor net-

værket skal bevæge sig hen for at skabe mening. Netværksdeltagerne får mulighed for at byde ind 

med hvad de ser som drømmen for netværket, hvilke styrker de ser i gruppen og hvad de selv kan 

byde ind med. Dertil kommer en snak om, hvad de ser som realiserbart for netværket – altså hvad 

tror de kan lade sig gøre i praksis? Se eksempel på udfyldt SOAR-model på næste side. 
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Eksempel på et netværk i SOAR-modellen:  

Tema: En sund folkeskole, Forskning har påvist at der er en sammenhæng mellem sundhed og indlæ-
ring for børn. Hvordan kan vi aktivt arbejde med en helhedsorienteret indsats mod sundere børn i 
vores folkeskole – og dermed bedre indlæring? 

Netværksleder: En udviklingskonsulent i Social og Familie 

Netværksdeltagere: Folkeskolelærer, pædagog, kantineleder, pædagogisk konsulent, skoleleder, 
forældre, lokale ildsjæle fra idrætsforeninger, byplanlægger bosat i kommunen. 

1. Drømmen  3. Resultater 

Vi vil i Albertslund Kommune have nogle af 
landets mest aktive børn. 

Vi drømmer om at børn selv kan opsøge og 
planlægge aktiviteter frit i kommunen. 

Vi drømmer om at børnene bliver sundere 
og spiser godt fra en tidlig alder. 

Vi drømmer om flere alternativer til aktivi-
teter til børn.  

Vi drømmer om at skabe aktive børn, uan-
set om det drejer sig om sport, motion eller 
udendørsliv. 

Vi drømmer om en folkeskole, der giver 
bedre indlæring gennem en helhedsoriente-
ret aktivitetsindsats.  

Vi drømmer om at have Danmarks gladeste 
og sundeste børn.  

Vi ønsker at børn synes det er sjovt at 
dyrke idræt og sport uanset niveau og 
alder. 

Vi vil have mange flere aktiviteter for børn planlagt i 
de fælles arealer vi har i kommunen. 

Vi vil have 30 % flere af vores afgangselever til at 
starte på en uddannelse efter endt skolegang. 

Vi vil have en bedre koordination imellem de lærere og 
pædagoger børnene møder i deres skoledag, og de 
frivillige børnene møder i deres respektive foreningsliv 
ved siden af skolen.  

Vi vil have en sund madordning i vores folkeskoler, som 
børnene trives med og sætter pris på. 

Vi vil skabe sammenhæng mellem aktiviteter i skoleda-
gen og uden for skolen. En fælles læringsbane for 
børnene. 

Vi vil have 30 % flere børn med i idrætsforeningerne i 
kommunen. 

2. Styrkerne 4. Mulighederne 

Vi har et fælles udgangspunkt om at ville 
børnene det bedste. 

Vi møder børnene i hver vores arena og har 
derfor et forskelligt blik på hvordan børn 
kan og bør aktiveres på forskellige tids-
punkter. 

Vi har forskellig baggrundsviden og indsigt i 
temaets aspekter og kan udfylde hullerne i 
hinandens viden. 

Vi kan hver især tage viden med tilbage til 
vores respektive afdelinger og dele denne 
med vores kolleger. 

Kan vi samarbejde med kostvejledere, kokkeskoler eller 
andre som kan bidrage til nye vinkler på børns spise-
vaner og sammenhæng med sundhed?  

Hvem skal vi have med på vognen i organisationen?  

Kan vi få samlet foreninger og forældre om en fælles 
indsats? Og hvordan får vi dem med?  

Hvordan får vi børnenes perspektiv repræsenteret? 
De er vores hovedaktør, så hvordan får de den bedste 
mulighed for at blive hørt?  
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Fremgangsmåde for SOAR-modellen: 

1. Start med drømmen: Hvilke drømme har I hver især for netværket. Hvad håber I der kan 
skabes i netværket? Tænk højt og husk at der her er højt til loftet. I skal åbne dialogen med  
de helt store drømme om hvad der kan skabes i netværket.  
 Tip: Tænk på værdiskabelsen. Hvilke værdier ønsker I at fremme, hvis der ingen be-

grænsninger er? 
2. Næste skridt er styrkerne: Hvad kan netværkets deltagere byde ind med? Hvilken viden og 

kompetencer har man hver især? Hvad kan vi hvis de kombineres?  
 Tip: Få netværksdeltagerne til at komme med bud på hvad deres kompetencer i net-

værket er. Stil spørgsmål som  
 ”Hvad tror du, at du kan byde ind med af viden fra dit arbejdsområde?”  
 Til DELTAGER Y ”Hvad tror du at DELTAGER  X kan byde ind med?” 
 Dialogen kan bruges til at skabe sammenhørighed og forståelse mellem deltagerne. 

3. Resultater: Hvordan gør vi drømmene mere konkrete? Fokusér samtalen omkring de styrker 
i netop har italesat. Hvordan kan styrkerne kombineres med de drømme I har for netvær-
ket? Prøv i fællesskab at få formuleret dette om til målsætninger eller resultater, der kan 
konkretiser hvor I vil arbejde hen med netværket. 
  Eksempel på overgang fra drøm til resultat: ”Vi drømmer  om at Albertslunds unge 

bliver bedre uddannede”. Resultat: ”I 2017 skal 15 % flere unge starte direkte på en 
uddannelse efter endt folkeskole” 

 Tip: Få vendt snakken mod hvad der konkret vil kunne fremstilles som resultater. 
Hvad kan måles? Brug værdi-værktøjet til inspiration. 

4. Mulighederne: Hvilken viden eller kompetencer  mangler vi i vores netværk for at vores 
drømme kan blive til resultater? Hvordan kan vi rykke os og skabe fremdrift ved at inddrage 
andre perspektiver end dem som er til stede? Hvad ser vi uden for netværket som kan være 
med til at styrke netværket?  
 Tip: Stil spørgsmål  såsom:  
 ”Når vi nu sidder her med hver vores viden, hvilke perspektiver ser I så som mang-

ler at blive repræsenteret?” 
 ”Hvem kan vi inddrage af fagligheder, borgere eller virksomheder for at komme 

bredere omkring problemstillingen?” 
 ”Hvem kan bidrage til at vi får en bredere og bedre afsats for at skabe resulta-

ter?” ”Mangler vi opbakning fra ledelsen eller borgere?” 

Følg denne fremgangsmåde og bliv mere klar på forskellen mellem de fire kategorier ved at læse 
eksemplet herunder igennem:  

Hvad skal du bruge? 

Medbring plancher, tuscher og post-its.  

Brug 1 planche til hver af overskrifterne og hæng dem op på væggen i rækkefølgen: 1) drømmen, 
2) styrkerne, 3) resultater og 4) muligheder. 
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Udfyld SOAR-modellen med dit netværk: 
1.Drømmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Resultater 

2. Styrkerne 4. Mulighederne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 



Læs dine deltagere 
Det kan være en god ide at spørge ind til hvorfor netværksdeltagerne deltager i netværket. Lad dem 

byde ind på skift, hvor alle hører hinanden, med bud på hvorfor de sidder her og hvad de ønsker at 

bidrage med. Der kan også være et perspektiv om hvad de ønsker at lære eller få ud af at deltage. 

Her kan du uddrage meget viden og læring om dine netværksdeltagere: deltager de for at bidrage, 

for at blive klogere, lyder de defensive i forhold til at passe på deres egne ressourcer eller noget helt 

andet? En af netværkslederne havde på sin første workshop lige præcis i denne fase en interessant 

iagttagelse: en netværksdeltager gav udtryk for, at årsagen til at han sad med var, at blive klogere på 

hvad der skete i netværket fordi det havde indflydelse på et projekt han drev. 

Helt overordnet kan dine netværksdeltageres motivation karakteriseres som herunder: 

- For nogle netværksdeltagere vil det at arbejde i netværk, hvor der eksperimenteres med ar-

bejdsformen, rollerne og opgaverne, være motiverende i sig selv.  

- For andre vil forventningen om, at vi med netværksarbejdet kan skabe noget nyt og bedre til 

gavn for borgerne, være motiverende.  

- For andre vil følelsen af at ens kompetencer og viden bliver sat meningsfuldt i spil give motivati-

on. 

Øvelse: Læs dine deltagere 

Du kan ved første netværksmøde få forventningsafstemt hvorfor hver enkelt netværksdeltager 
sidder med ved bordet. Øvelsen kan også foretages når I er længere i netværksarbejdet 

- Brug eventuelt 5 minutter i starten eller slutningen af mødet 
- Deltagerne skriver de 3-5 mest afgørende ting ned, som begrunder hvorfor de er med i net-

værket. 
- Du samler svarene ind og behandler dem efter mødet 
- Efter mødet laver du et skema, hvor du skriver deltagernes svar ned, så du fremadrettet hele 

tiden kan vende tilbage til det, og sikre dig at du ’stimulerer’ dem bedst muligt. 
- Gentag eventuelt øvelsen undervejs i netværksarbejdet, så du er ’ajour’ med deltagernes mo-

tivation for at deltage i netværket.  

Som netværksleder er det en øvelse der kan give dig viden og indsigt i netværksdeltagernes moti-
vation. Samtidig kan det give dig erfaringer du kan trække på senere i netværkets proces.  

 

Mange netværksledere har allerede erfaret hvordan netværket får sit eget liv. Altså at I som net-

værksledere skal følge med mere end at presse på. Det sker ofte når netværkets deltagere bliver 

engagerede, tager ansvar og ”kører afsted”. Spørgsmålet er, hvordan man kommer hen til det punkt. 

En netværksleder oplevede, at en hel afdeling ville deltage i det arbejde, hun egentlig havde tænkt 

sig, at bare et par stykke skulle deltage i. En anden oplevede at alle fire deltagere på hendes work-

shop ville deltage fremadrettet – det samme gjorde en tredje med sine 12 deltagere. Nogle har også 

oplevet, at de ikke oplever dette med deres netværk. Der kan være flere årsager til det. Hav altid for 
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øje, at du leder og ikke styrer. Alle vil opleve, at de skal slå tonen an: invitere ind til at beskæftige sig 

med netværkstemaet. Hvad der sker derefter er vidt forskelligt, men for de flestes vedkommende vil 

man opleve, at man skal være bevidst om hvornår man træder ind og er meget synlig og selvledende 

og hvornår man træder i baggrunden. For meget ledelse kan tage motivationen og ledelsen fra net-

værkets deltagere. For lidt retning og ledelse kan på den anden side også fjerne motivationen og 

engagement. 

Snak med deltagerne individuelt om deres motivation 

Et godt ledelsesgreb er løbende dialog med netværksdeltagerne – både i fællesskab i netværket, 

men også individuelt med netværksdeltagerne. Det er med til at øge din viden om deres drivkraft og 

motivation for at være med i netværket. Samtidig er det din vej til at komme omkring rigtig mange 

små bump på vejen i netværksarbejdet når du kan klare småting en-til-en med deltagerne. Deltager-

ne kan hver især have set ting du ikke har set. 

Herunder finder du en række eksempler på spørgsmål du kan bruge i snakken med deltagerne en-

keltvis. Husk, at det kan ske over en frokost, over en kop kaffe eller lignende. Det behøver ikke være 

et formelt møde – og du behøver ikke tage noter på gammeldags facon. For dig som netværksleder 

er det en måde til at tage ”snakken-om-snakken” og finde ud af hvad der rigtigt skaber mening for 

den enkelte deltager.  

Spørgsmål til netværksdeltagere: 

- Kan du fortælle mig om en situation, hvor du synes at arbejdet i netværket har 

været særligt interessant? 

- Hvad synes du er vigtigt i netværkets arbejde?  

- Hvad kan vanskelligøre arbejdet i netværket for dig?  

- Hvordan oplever du samarbejdet i netværket? 

- Hvad kræver det af dig, at kunne deltage i netværket? 

- Hvordan er dit syn på netværkets tema – og hvordan kan det være at du har det-

te syn på det?  

- Hvad synes du om sidste drøftelse i netværket? Hvad synes du om den måde vi 

arbejde med fx idégenerering? 

- Er der noget du synes er vigtigt, at vi tager fat på?  

- Hvordan synes du det går? 

- Hvor har denne samtale bragt dig hen i netværksarbejdet? 
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Refleksionsøvelse: Den enkelte netværksdeltagers motivation 

Brug de nedenstående spørgsmål til refleksion over dine netværksdeltageres som motivation i 
netværksarbejdet. Du kan også bruge skemaet til at notere information omkring dine netværks-
deltagere på baggrund af spørgsmålene fra foregående side.  

Det kan være svært at svare på spørgsmålene uden eventuelt at have en dialog med netværks-
deltageren om netop disse spørgsmål. Overvej efter din refleksion om du ikke bør tage samme 
dialog med deltagerne, så både dit og deltagerens perspektiv bliver repræsenteret. 

Disse spørgsmål er derfor de ledelsesmæssige overvejelser du bør gøre dig som netværksleder 
ift. dine deltageres motivation.  

Hvad forventer deltageren af at deltage i netværket? 

 

Hvad vil deltageren sandsynligvis få ud af at deltage i netværket? 

 

Hvilke ressourcer vil deltageren kaste ind i netværket? (Viden, kompetencer, nye perspektiver?) 

 

Hvilke egeninteresser har deltageren som kan konflikte med netværkets? 

 

Hvordan er deltageren ift. andre netværksdeltagere? 

 

Hvilke andre opgaver har deltageren som kan konflikte med netværket? 
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RELATIONER 

Ved du hvordan du arbejder med relationerne i dit netværk? De relationer fag-

ligheder, borgere og virksomheder allerede har kan være nyttige ressourcer i 

dit netværksarbejde.  

Man kender det selv. Bliver man kastet ind i et arbejde med andre mennesker, man ikke kender, kan 

det være udfordrende at komme på banen i forhold til det, man gerne vil bidrage med. Man kan 

bruge energi på at orientere sig i gruppen, fx med tanker som hvem er de andre, hvad tænker de, 

hvad drejer arbejdet sig egentlig om. Det kan være en barriere i forhold til at fokusere på substansen 

i det arbejde man skal til at kaste sig ud i. I arbejdet i netværk er det ikke anderledes. Hvis du som 

netværksleder sørger for, at netværksdeltagerne finder ud af hvorfor de er samlet, hvad de skal ar-

bejde med, hvem hinanden er og hvad rammerne for fx dagens workshop er, bliver der plads til der 

kan blive arbejdet med substansen og herigennem begynde at lære hinanden at kende, skabe bånd 

og sammenhæng og tillid.  

 

Det relationelle er et område, der ofte bliver overset i organisationer og virksomheder. Samtidig er 

det relationelle en hjørnesten i det fundament som du er ved at bygge med dit netværk. Hvis relati-

onerne ikke er frugtbare og gode, vil det kunne gøre det svært for netværksdeltagerne at kaste sig 

ud på ”dybt vand”. 

 

 

 

Et par ideer til hvordan du kan arbejde med netværksdeltagernes relationer er: 

- Sørg for at alle kommer på banen ved at skabe tillid 
o Brug den efterfølgende tillidsøvelse som udgangspunkt 

- Sørg for at alle fortæller hvorfor de deltager, hvad de hedder og hvad de gerne vil 
bidrage med.  
o Brug igen tillidsøvelsen 
o Sørg for at du holder snor i disse præsentationer. Hvis en deltager bruger fire 

gange så lang tid på at præsentere sig selv, skal du overveje at hjælpe vedkom-
mende ”i land”.  

- Sørg for at alle hører og ser hinanden, når de kommer på banen. 
o Du finder teknikker til at arbejde med god og konstruktiv dialog i næste kapitel. 

Når du viser netværket at du tager dit ansvar for at skabe plads til alle og fremdrift kan 
du skabe muligheden for at de ”hviler” i din facilitering, bruger energi på at skabe bånd til 
de andre i stedet for, at ville tage styring på processen.  
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Tillidsøvelse 
Du bør arbejde med at skabe et godt fun-

dament for dialog og at der bliver opbyg-

get tillid blandt dine netværksdeltagere. 

Det kan du bl.a. gøre meget enkelt og 

simpelt ud fra nedenstående model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering: Hvorfor er vi her i dag? 
Buzzwords: Opsummér, informér, opdatér. 
 

Eksempelvis:  
”Det netværkstema vi skal arbejde med handler om hvordan vi kan skabe sundere børn og 
bedre læring i folkeskolen. Sammen skal vi blive klogere og forsøge at skabe nogle nye bære-
dygtige idéer for hvordan børn i skolen kan få et sundere liv.” 

”Indtil nu har jeg været ude på kommunens skoler og observere både børn og lærere, men jeg 
har yderligere brug for jeres indsigt og viden for at vi kan komme frem til nye veje.” 

Tillid: Hvem er du? 
Buzzwords: gensidighed, ligefremhed og pålidelighed 
 
Bed folk om kort at præsentere dem selv og hvorfor de har interesse i netværket. 

Eksempelvis: 
”Dorte, vil du fortælle lidt om hvorfor du sidder her i dag? 

”Hvad med dig Morten? Modsat Dorte er du jo ikke ansat i kommunen. Hvorfor er det inte-
ressant for dig at være med her i dag?  

 

 

 

Du kan variere brugen efter netværkets behov, 
ved fx  

- At bruge den som skabelon for hvordan du 
præsenterer dig og selv og netværksdelta-
gerne. 

- Du kan bruge den som indledning når du mø-
der en ny forsamling af mennesker i dit net-
værk 

Det bør ikke tage mere end 10 minutter at få 
indledt på baggrund af den her model. 

Find inspiration herunder og på næste side:  

 
1. Orientering 

Hvorfor  
er vi her? 

2. Tillid  
Hvem 
er du? 

3. Formål 
Hvad 

laver vi her? 

4. Engagement 
Hvordan 

vil vi gøre det? 
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Formål: Hvad laver vi her? 
Buzzwords: fælles mål, fælles forståelse og fælles vision 
 
Du bør søge at der opnås en fælles forståelse blandt deltagerne om hvad I skal opnå. Det 
gælder for både forståelsen af netværkstemaet og for formålet med de enkelte net-
værksmøder.  

Eksempelvis: 
”I dag skal vi arbejde med vores vision for netværket. Med udgangspunkt i netværkstemaet 
”En sund folkeskole” skal vi i gang med at tænke stort om hvad vi kan skabe i det her net-
værk.” 

”Jeg ønsker at vi finder frem til et fælles udgangspunkt for netværkets videre arbejde. For 
at vi kan gøre det bør vi runde de problematikker som netværkstemaet her indeholder, og 
også diskutere hvad vi håber at kunne opnå med at arbejde i et netværk med de problematik-
ker.” 

Engagement: Hvordan vil vi gøre det? 
Buzzwords: Fremdrift, rollefordeling og handling 
Her handler det først og fremmest om at du ligger op til, at I skal skabe en dialog, hvor der i 
fællesskab kan findes frem til både problem og løsning i det netværkstema I arbejder med.  

Eksempelvis: 
”For bedst muligt at kunne skabe en dialog omkring vores drømme har jeg valgt at vi baserer 
vores dialog ud fra den her øvelse [INDSÆT ØVELSE]. Jeg vil uddybe øvelsen trin for trin 
herefter – og jeg håber meget at I vil engagere jer i den. Jeg har valgt øvelsen her fordi, at 
jeg mener at det kan hjælpe med nogle nye ’bokse’ at tænke i, hvis vi skal tænke nyt.” 

”For at lette processen har jeg taget min kollega her med, som vil føre referat undervejs. 
Det er for at I ikke behøver tænke på at skrive ned undervejs, men blot skal koncentrere jer 
om den fælles dialog vi har her.”  

 

Find dine netværksdeltageres relationer 

På de næste sider finder du en skabelon til redskabet Netværksbarometret. Netværksbarometret er 

et redskab, der er yderst velegnet til at afklare eksempelvis hvilke relationer der allerede eksisterer 

imellem netværkets deltagere, hvilke relationer netværket har til andre netværk og driftsområder, 

og til sidst, hvilke relationer netværket har til beslutningstagerne. 

Som redskab er Netværksbarometret godt til at kortlægge og kan bruges til at få diskuteret jeres 

sammenhængskraft i netværket både internt og eksternt. Netværksbarometret er med til at skabe 

bevidsthed blandt netværksdeltagere om hvordan de kan bruge hinanden. Det giver dig viden om 

hvordan netværksdeltagerne relationelt hænger sammen – både internt i netværket, men også ud-

adtil i kraft af deres placering og relationer uden for netværket.  

Øvelsen består af tre led som beskrives herunder. Hvert led har fokus på hver sin dimension af rela-

tioner.  
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Skabelon – Netværksbarometret: Bonding – Bridging – Linking 

Bonding:  

Hvor stærkt er netværket?  På en skala fra 1 (svag) til 10 (stærk).  

1 -------------------------------------5---------------------------------------10 

 

Bonding fokuserer på hvor stærke netværket føler sig sammen.  

I modellens første led ”Bonding” kan du styre en dialog om de relationer netværkets delta-
gere har internt i netværket og hvilke perspektiver deltagerne kan bidrage med på den 
baggrund. Det giver deltagerne en bedre forståelse af hvordan de kan arbejde sammen og 
du kan i højere grad vurdere deres samarbejdsevner, samt behov for styring ud fra net-
værkstemaet. 

Snak om den tillid der er imellem netværksdeltagerne. Har nogle af jer arbejdet sammen 
før? Har nogle af jer arbejdet med netværk før? I kan tale om hvor engagerede I føler jer 
hver især og om I kan finde et fælles tal at placere netværket på. 

Uddyb hvorfor? 

 

 

 

 

 

Bridging:  

Hvor godt er netværkets broer til andre områder, netværk mm.? På en skala fra 1 (svag) til 
10 (stærk). 

1 -------------------------------------5---------------------------------------10 

I andet led ”Bridging” kan du styre en dialog om hvordan netværket relaterer sig til andre 
netværk, driftsområder, foreninger og lignende. En dialog herom er rigtig god til at skabe 
bevidsthed blandt netværksdeltagerne om netværkets placering og relevans for både 
borgere, medarbejdere og organisationen. Diskussionen heraf kan skabe bund for en fæl-
les forståelse af netværkets fokus og behov i organisationen. 

Bridging er at snakke om jeres temas kobling til andre temaer, arbejdsområder, driftsom-
råder eller lign. Her skal I snakke om hvor jeres ”broer” er placeret til andre netværk og 
driftsområder i organisationen. Hvor har I relationer som kan hjælpe jer til bedre løsnin-
ger?  

Uddyb hvorfor? 
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Linking:  

Hvor godt er netværkets relationer til beslutningstagere? På en skala fra 1 (svag) til 10 
(stærk). 

1 -------------------------------------5---------------------------------------10 

Til sidst indleder du en dialog om ”Linking”, der henviser til netværkets relation til beslut-
ningstagere. Hvor godt samarbejder i med referencelederen? Hvor god er netværkets 
relation til det politiske niveau i Albertslund Kommune? Hvordan taler netværkstemaet ind 
i den dagsorden? En dialog herom med forskellige perspektiver kan give nye åbninger i je-
res forståelse af netværkstemaets forbindelse til blandt andet borgere, politikere mm. 

Her kan I diskutere netværkets opkobling til eksempelvis den hierarkiske ledelse i organi-
sationen. I kan snakke om hvor godt netværkets tema taler ind i den politiske dagsorden i 
kommunen. Det er godt til at skabe en fælles forståelse for de handlinger man evt. kan 
tage i netværket og hvordan man kan skabe opbakning til de løsninger I til sidst ønsker at 
afprøve.  

Uddyb hvorfor? 

 

 

 

 

Hvordan gør du i praksis? 

- Medbring plancher og tuscher til at udfylde hvert led i modellen.  
- En grafisk oversigt over skabelonen for modellen.  

o Medbring enten et print til deltagerne eller præsenter modellen på en 
planche.  

o Brug skabelonen du finder her i værktøjet eller hent den på medarbejder-
siden 

Sådan udfylder du netværksbarometret med dit netværk: 

- Der findes ingen forkert måde at gribe modellen an på. Det handler i højere grad om at 
du med modellen får fremstillet tre områder, hvor du kan sørge for en åben snak om 
netværkets sammenhæng med dine deltagere.  

- Start med bonding:  
o Skriv løbende de ting ned på en planche som folk byder ind med.  
o Forsøg til sidst at placere jer på skalaen fra 1 til 10. Diskutér hvorfor I pla-

cerer jer som I gør. 
- Næste led: Bridging.  

o Brug energien på at diskutere hvordan det kan bidrage positivt til jeres 
netværk 

o Find til sidst en placering på skalaen, og diskutér hvorfor I bør placere jer 
der.  

- Sidste led: Linking 
o Du kan fokusere på at få bragt netværkets deltagere og deres forskellige 

syn på hvordan netværket linker sig her til. Det kan give nye perspektiver 
på hvordan netværket hænger sammen.  

o Placér jer til sidst på skalaen. 
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BYG IDEERNE SAMMEN 

Ved du hvordan netværket skal finde på idéer? Hvordan sikrer du, at I kan ar-

bejde konstruktivt og kreativt med at udvikle idéer? I skal sammen i  netværket, 

bygge videre på idéer og gøre dem til en realitet.  

Som beskrevet i afsnittet om din planlægning af processen, så kan du i netværksarbejdet ikke styre 

på indhold, men på proces. Det samme gælder for når du skal facilitere idéudviklingen i jeres net-

værket. Du skal guide processen omkring idéudviklingen, og bringe redskaber i spil som kan få folk til 

at tænke i nye bokse. Du skal tage ledelse på at det sker ved at skabe nogle fornuftige og gode ram-

mer for at den bygges nye idéer i dit netværk.   

Som netværksleder kan du sparke kreativiteten i gang og hjælpe folk til at ”tænke ud af boksen” ved 

at vælge rammerne for interaktionen mellem netværksdeltagerne når der skal bygges nye idéer. Det 

kaldes at ”bygge idéer” fordi man i en idéudviklingsproces ikke må have ”nej-hatten” på: Man skal 

derimod optimere hinandens idéer og bygge ovenpå dem så de kan blive endnu stærkere. Det kan 

man ikke, hvis der udtrykkes holdninger om begrænsninger fremfor muligheder. At udvikle idéer 

handler om at få så mange som muligt. Det er kvantitet først – og derfra bygger man ovenpå hinan-

dens idéer. Heri ligger kvaliteten.  

 

 

Overvej hvordan I skal bygge på hinandens idéer 

Din facilitering består blandt andet i at lede netværksdeltagerne igennem idéudviklingen. Det gør du 

ved at udvælge de ”bokse” I skal tænke i. Du skal også facilitere, at der bygges på idéerne. Hvorfor er 

det så faciliterende ledelse?  

Det er det fordi, at du tager ledelse på processen ved at overveje hvordan I skal bygge idéerne af-

hængigt af dit netværks behov og de deltagere du ønsker at inkludere i processen. Nogle metoder 

for idégenerering egner sig eksempelvis bedst til mindre grupper, mens andre kan bruges med større 

grupperinger. Du skal vurdere hvad der passer bedst til din situation og hvor du er med netværket.  

Du finder for eksempel ingen hindring i at kombinere idégenerering med borgerdeltagelse. Borger-

nes idéer er mindst ligeså interessante som de fagligheder, der sidder på rådhuset, men derfor skal 

Tre tommelfingerregler når I bygger idéer: 

1. Kritiser aldrig idéer. Der findes ingen dårlige idéer. 
2. Skriv idéerne ned og sørg for at de er synlige for alle på mødet. Så undgår I misforståelser 

og kan minde hinanden om idéerne. I går efter kvantitet når I udvikler idéer.  
3. Alle skal være indforståede med spørgsmålet eller udfordringen man forsøger at udvikle på. 

Undgå så vidt muligt misforståelser.  Husk at vilde idéer fører til andre idéer. 
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de ikke nødvendigvis generere idéerne sammen eller simultant. Du kan foretage denne proces af 

flere omgange og selv samle op på det. Du er derfor selv i førersædet ift. med hvem og hvordan du 

mener der skal udvikles idéer. Du skal blot hele tiden have netværkets behov i tankerne.   

Du skal tage stilling til, hvordan du vil idégenerere og hvem du vil gøre det med. Det er heri dit ledel-

sesansvar ligger – og ved at tage stilling og agere på det, da tager du også ledelse på dit netværk.  

Brainstorming metoder 

Innovation handler om at få ideer frem og gerne mange ideer, så der i mængden pludselig findes den 

rigtige, der vil kunne gøre en forskel. Med forskellige brainstormmetoder kan netværket provokeres 

til at komme med mange ideer eller til at lægge et nyt perspektiv på temaet, som kan give anderle-

des ideer. En brainstorm skal altid indledes med en introduktion, så deltagerne har en fælles forstå-

else af det emne, der brainstormes over. Indled gerne med en præsentation baseret på dit eget ma-

teriale fra afdækningen og find så ideer med flere forskellige brainstormmetoder. 

I en brainstorm gælder det om at få så mange ideer frem som muligt. Derfor er reglen at alle ideer er 

gode, at alt skrives ned og at en idé gerne må udvikles med flere ideer, så deltagerne inspirerer hin-

anden.  

Til en brainstorm har du brug for masser af post-its, så alle deltagere kan skrive ideer ned løbende og 

ideerne kan grupperes og omgrupperes efterhånden som processen udvikler sig.  

Stille brainstorm 
Metoden 

I en stille brainstorm kan man med stram tidsstyring på kort tid få mange ideer frem. Start med at 

give alle deltagere 5 min. til at skrive ideer ned for sig selv i stilhed. Derefter køres en runde hvor 

hver deltager får 2 min til at præsentere sin bedste idé. De andre deltagere må lade sig inspirere 

undervejs til at skrive flere ideer, men kun en har ordet ad gangen. Efterhånden som runden fort-

sættes, kan deltagerne vælge at bygge videre på allerede præsenterede ideer eller komme med de-

res egen vinkel. Når runden er færdig, giver lederen mulighed for at fortsætte til en anden runde, så 

ingen brænder inde med en idé.  

Metoden gør at man kontrolleret får bygget videre på de gode ideer og undgår at gentage ting som 

allerede er sagt, fordi der ikke er krav om at alle deltagernes sedler bliver præsenteret, hvis de ikke 

tilføjer noget nyt. 

  

66 
 



Negativ brainstorm 

Metoden 

En negativ brainstorm spiller på, at det kan være lettere at finde argumenterne for at noget ikke 

sker. Start med emnet for brainstormen: hvad er det vi gerne vil have til at ske? Bed deltagerne om-

formulere det til det modsatte. Lav gerne flere formuleringer og vær lidt kreativ, så det ikke blot er 

den direkte modsætning. Hvis emnet for brainstormen er: Flere børn skal med i idrætsforeninger, 

skal omformuleringen ikke kun være, ’Færre børn skal med i idrætsforeninger’, men også ’Flere børn 

skal blive hjemme’ eller ’Flere børn skal kun spille fodbold på gaden’. Så har man allerede angivet 

nogle af de tankerækker, brainstormen kan gå af. 

Opgaven er nu at lave en brainstorm over ideer der får den negative formulering til at ske. Lav en 

åben brainstorm, hvor deltagerne siger ideer, som facilitatoren skriver ned, så processen ikke bliver 

hængende i denne del længere end der er nye ideer til. Tag så ideerne og lav dem positive igen. Dvs. 

tag ideen, som får den negative opgaveformulering til at ske og lav den om, så den støtter den posi-

tive opgaveformulering. 

Denne metode tydeliggør nogle af de barrierer der kan være og hjælper til at give ideer til at komme 

over dem. 

 

Fokusgruppe med roller 

Metoden 

Hvis du arbejder med en målgruppe, hvor metoden med at lave om fra positive til negative udsagn 

som i den negative brainstorm bliver for abstrakt, kan man arbejde med indvendinger og negative 

forventninger på en anden måde. 

Vælg nogle rollefigurer som deltagerne kender og som har en tydelig profil: Pippi Langstrømpe (fjol-

let, optimistisk), Dolph (kritisk, pessimistisk), Tante Sofie (korrekt, regelbundet). Start med et emne 

og kom med ideer. Når der er noget materiale, spørger du deltagerne hvad Pippi ville sige til de ide-

er? Hvad ville hun foreslå? På den måde kan deltagerne via en rolle komme med argumenter for og 

imod ideerne og komme med vilde ideer, som kan rumme en inspiration at bygge videre på. 

 

Serviceanalogi 

Metoden 

Med en serviceanalogi overfører man problemstillingen til en helt anden situation for at blive inspi-

reret til nye vinkler. Hvis problemstillingen handler om at få flere familier til at gå en tur i skoven, så 

tal i stedet om hvad der gør at familier tager en tur i Tivoli. Hvad oplever man i Tivoli? Hvad gør at 
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familien kommer der og alle er glade for det? Tænk så bredt som muligt: det har måske også noget 

at gøre med forventninger før besøget, traditioner fra fars og mors barndom, oplevelser ved siden af 

forlystelserne, hvad man kan fortælle når man kommer hjem osv.  Lav øvelsen som en brainstorm, 

hvor alle de aspekter der er vigtige ved en Tivolitur skrives ned. 

Tag så alle de aspekter I har fundet og overfør dem til en tur i skoven. Hvad kan vi gøre ved skoven 

eller tilgængelighed og information om skoven som giver noget af den samme effekt? 

Det hedder en serviceanalogi og det er oplagt at overføre erfaringer fra en offentlig service til en 

anden. F.eks. kan kommunikation med forældrene i en børnehave overføres til kommunikation med 

pårørende til ældre. Det er andre målgrupper og ideen er ikke at man skal gøre det samme, men de 

metoder og bevæggrunde, der tænkes i det ene sted kan inspirere det andet. Samtidig kan det være 

lettere at se sig selv som modtageren af en service, der ikke er i ens eget fagområde. Det er vigtigt at 

vælge en serviceanalogi, som er alment kendt og alle deltagerne kan forholde sig til. 

 

Dotmokratiet 

Metoden 

Dotmokrati-modellen er den form for idéudvikling der kan bære flest deltagere. Du kan her produce-

re idéer med et helt plejehjem eller en folkeskole på en meget simpel måde. Dotmokratiet skal ikke 

føre til en endelig beslutning, men bruges til at skabe et væld af idéer og holdninger til idéer, som 

man derefter kan tage med i betragtningen når der skalarbejdes videre i netværket. 

Det fungerer på den måde, at alle kan skrive deres idéer på en skabelon. Disse skabeloner hænges så 

op et sted synligt for alle deltagerne. Derefter kan alle deltagerne gå rundt imellem de ophængte 

idéer og placere ”dots” ud for om de mener idéer er gode eller dårlige. Samtidig er der mulighed for 

at notere forslag til forbedring af idéer. 

Som netværksleder får du produceret en masse idéer og inkluderet langt flere deltagere en hvad der 

kunne være muligt i andre kontekster. Derpå kan du selv eller i samarbejde med netværket priorite-

re imellem idéerne, så der kan arbejdes videre med de mest kvalificerede. Vær opmærksom på, at 

du skal bruge et par hænder til at hjælpe dig med at være tovholder på processen i dotmokratiet. 

Der findes en udførlig håndbog for udførelsen af dotmokrati her:  

http://dotmocracy.org/handbook_pages 
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Prioriteringsmatrix 

Metoden 

Prioriteringmatrixen bruges til at vurdere de idéer man har produceret. Det er et redskab som kan 

hjælpe dig til at vurdere hvilke idéer man bør gå videre med i sit netværk. Matrixen bruges derfor til 

at skabe overblik over de idéer I nu har produceret. 

Tag en masse post-its og noter de idéer I allerede er kommet frem med. Diskutér her hvor I kan pla-

cere idéerne i matrixen som den ser ud herunder. Du kan her tegne matrixen på en tavle eller plan-

che.  

Derudover er den fælles diskussion om ideernes placering med til at skabe en fælles forståelse for 

ideerne og deres indhold. Du skal som netværksleder sørge for at det ikke blot er en eller to, der 

sætter idéerne op. Det skal være diskussionen i netværket, der afgør hvor idéerne placeres.  

Tip: Du kan evt. sørge for at parre prioriteringsmatrixen med ”borgerportrættet” fra borgerdeltagel-

sesmetoderne: ”Giver det mening og værdi for denne borger med den her idé?” 

 

 

 

  

Værdi for borgeren 

Stor/Svær 

Genovervej idéens mulig-
heder 

 Stor/Nem 

Udfør idéen 

Mellem   

Lille/Svær 

Vent med idéen 

Mellem Lille/Nem 

Overvej hvordan det kan 
planlægges  

 

Realiserbarhed 
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