
Netværk er vejen  
til målet  

- også dit næste job! 
 
 
 



Kunder… 



Hjælp til at blive en  
stærkere netværker 



Alle 
netværker…. 
 



 
Typiske netværksfejl 

jobsøgende begår  
 

 
•  Alt for upræcise i både mål og styrker 
•  Ren ”taker” tilgang  
•  Minus tak 
•  Minus opfølgning 
•  Spørger for få om hjælp 
•  Bruger ikke det perifere netværk 



 
 
 
To slags 
netværk… 
 
Løse forbindelser 
Nære relationer og  
perifere relationer 
 

Designede Netværk 
Forskellige branche netværk,  
klubber, bestyrelser osv. 



Lidt fakta om netværk 

•  Networking er den hurtigste vej til indflydelse,  
informationer eller nye spændende opgaver 

•  5 gange så stor sandsynlighed for, at vi kontakter  
nogen, vi kender lidt, hvis vi har  
brug for noget 

•  Der er 8 gange så stor sandsynlighed for  
at få et møde, hvis det sker på basis af en  
anbefaling fra netværket 

•  92 % ledere peger på netværk, som den  
vigtigste kilde til innovation, viden og vækst 

•  60-85% får job ved hjælp af deres netværk  

 

”80-90% af en virksomheds 
anbefalinger kommer typisk fra 

ambassadørkunder som er 
virksomhedens mest loyale”   

Bain & Co. 2015 
 

Netværk er 
fremtidens 

valuta! 

”Word of Mouth er 10 gange så 
effektivt som traditionelt 

markedsføring” 
Professor J. Berger,  

Wharton Business School 2014  



De afgørende elementer  
i at mestre networking 

 Bevidsthed Den gode 
intention 

Adfærd 



Fokuserer  
på at skabe 

værdi   
Er nysgerrig  

& stiller 
spørgsmål  

 

Sætter  
tydelige  

mål 

Kommunikerer 
tydeligt 

Er autentisk 

Er empatisk,  
åben tillids- 
vækkende 

Er strategisk 

Er modig  
og proaktiv 

Den 
kompetente 
netværker 



4 faktorer der påvirker vores networking  
                             

Tid 
 
 
 
           Sted 
 
 
 
        Relation 
 
 
 
Indhold 

Hvornår på dagen? 
Hvor lang tid afsættes? 
Hvilken frekvens er der i mellem vores kontakt 
 

Hvor foregår det? 
Nogle steder bliver noget muligt, andre steder ikke  

Hvordan er relationen? 
Formel/uformel –kold/varm -  nær/perifer – stærk/svag  
 

Hvad er der fokus på? ME – YOU - WE 
Hvordan opnås gensidig værdi? 
 



Networking er en del  
af 4 trins relationsproces  

Know 

Like 

Trust 

 
 
Succeed 



Det handler om  
indtryk  
udtryk  
aftryk 



•  Pay it forward 
•  Vær åben og nysgerrig 
•  Sæt mål 
•  Kortlæg netværket 
•  Tænk strategisk – læg en plan 

5 enkle trin til et 
effektivt netværk 

  



Netværkets økonomi 
 
 



Din  
markedsværdi 
 
•  Din personlighed 
•  Din viden og faglighed 
•  Din erfaring 
•  Dit netværk 



Kortlæg  
dit  

netværk  



JEG VIL GERNE HAVE  
HJÆLP TIL: 

 
 

MIT NÆRE NETVÆRK 
5 NAVNE: 

MIT PERIFERE NETVÆRK 
5 NAVNE: 

HVEM KAN HJÆLPE? 

HVEM KAN HJÆLPE? 



Kortlæg  
dit netværk  
 
Find 
dine super  
kontakter! 



 
 
 

 

Vær åben  
og nysgerrig 



Hvad er du mest  
optaget af at  
lykkes med? 
 
 
	



De 3 gyldne spørgsmål: 
Af Judit Robinett – the power connecter 

Hvad er du mest optaget af? 
 - hvis jeg kan hjælpe, hvad kan jeg så hjælpe med? 
Hvilke gode råd eller ideer kan du give mig,  
-  når du hører jeg er optaget af……? 
Hvem kender du jeg kan have glæde af at møde? 



Oxytocin – det sociale hormon 



Sæt mål 
 
En dygtig netværker ved, hvad der er hans 
mål, hvad der er brug for på vejen og hvad 
det kræver af ham personligt. 



SMARTNU 
• Vær præcis 

• Del dine mål 

• Spørg om hjælp 

 



Tænk strategisk  
- læg en plan 



Lav et netværksbudget  
– Brug din kalender: Hvad vil du gerne nå pr uge/pr måned? 

	



7 POWER TIP på under 30 min 

1.  Frokost eller kaffe invitation 
2.  Interessekald 
3.  Send en personlig hilsen  
4.  Vær nærværende og stil åbne spørgsmål 
5.  Involver - spørg om hjælp til noget 
6.  Følg op på LinkedIn 
7.  Vend tilbage og sig tak! 

	



 
 
 
 
 
 
 
 
Klassiske  
barrierer… 
 
Kilde: Lektor Ph.d. CBS Peter Holdt Christensen  
Chris Collins om psykologiske barrierer  
 
 

•  Tid 
•  Tillid 
•  Jantelov 
•  Blufærdighed 
•  Systematik 

 
  



Mindsettet –  
der gør forskellen 
 
•  Pay it forward 
•  Vær åben og nysgerrig 
•  Vær målrettet 
•  Kortlæg dine relationer 
•  Tænk strategisk 
•  Spørg om hjælp 
•  Sig tak 
 
 



Tilmeld dig nyhedsbrevet på 
www.netværksakademiet.dk 

Tak for nu!  
 

Lad os connecte J  


