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Sådan netværker du dig til et job 
Det er i høj grad via dit netværk, at du kan finde de mange jobmuligheder, 
der ikke opslås på det synlige jobmarked. Samtidig kan dit netværk og deres 
netværk hjælpe med at skaffe dig den viden og de kontakter, du har brug for 
i din jobsøgning. 
 

Af Charlotte Junge, netværksekspert, forfatter, foredragsholder og indehaver af JUNGE; 
www.junge.nu og www.netvaerkvejentilmaalet.dk. 
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Jobsøgning og netværk 
Som jobsøger er det vigtigt, at du udarbejder en Aktivitets- og tidsplan for din jobsøgning. 
Din plan vil indeholde to hovedspor, nemlig: 
 

1. Traditionel jobsøgning 
(Jobdatabaser, ansøgninger, CV mv.) 

2. Netværksarbejde 
 
Denne artikel beskæftiger sig med dit netværksarbejde; hvordan du udarbejder en 
Netværksplan og gennemfører den i praksis. 
 
Der findes ikke en Netværksplan som passer til alle – dit netværksarbejde og omfanget af 
det, vil afhænge af mixet mellem din person, dine jobmålsområder og dit marked.  
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Illustration 1 – Grundlaget for Netværksplanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit bud er, at for de fleste vil det give mening at anvende mellem 50-80% af deres tid i 
netværkssporet, da langt de fleste jobmuligheder efterhånden findes i det usynlige 
jobmarked. Det varierer fra område til område, og afhænger også af både din profil og dit 
jobmarked. Drøft med din rådgiver, hvad der giver mening for dig. Det er dog sikkert, at 
du bør anvende en del tid på netværksarbejdet, da du netop via netværket kan ”grave” 
mange af de for dig relevante jobs op, som ikke opslås. Og også fordi dit netværksarbejde 
vil holde dig skarp og synlig – mere om det i afsnittet Netværksmål i denne artikel. 
 
Netværkstankegangen 
At få vores hjerne programmeret til helt automatisk og naturligt at tænke i 
netværkssammenhænge er svært især i den danske kultur, hvor vi er opdraget til at skulle 
klare os selv. Derfor vil du også ofte opleve, at mange gerne vil give ud i netværket, mens 
de fleste har sværere ved at bede netværket om hjælp. At lære at bruge sit netværk 
handler derfor om at udvikle den rette tankegang, hvor du skal vænne dig til at give og 
tage, skabe kontakter og have en tro på, at det er i orden både at bede om og give hjælp.  
 
Hvis du har nogle barrierer omkring det at anvende dit netværk, så drøft dem med din 
rådgiver. Det er helt naturligt at have barrierer, og ofte bliver de mindre, når vi får snakket 
om dem. Husk også at når du kontakter andre mennesker og beder dem om noget, så er 
det faktisk en anerkendelse af dem. Vi har alle brug for anerkendelse af os som person, og 
af vores viden, erfaring og kompetencer.  
 
Hvilke personlige egenskaber en person skal have for at være den fødte netværker, er 
umuligt at definere præcist, men vores personlighed spiller naturligvis en rolle. En 
egenskab, vi dog må besidde, er mod. Nemlig mod til at sige ”Her er jeg, og jeg har noget 
at byde ind med” eller ”Jeg har brug for din/jeres hjælp til…”. Alle kan lære at netværke – 
uanset om man er udadvendt eller indadvendt, tænkende eller følende, sansende eller 
intuitiv. 
 
Du skal anvende dit netværk og deres netværk til at få informationer og kontakter, der 
kan hjælpe dig med at finde jobmuligheder og kontakter inden for de områder og 
eventuelt også de specifikke virksomheder, du er interesseret i. Derfor skal du først og 
fremmest anvende dit netværk til informationsindsamling og etablering af nye kontakter – 
ikke til at sælge dig lige på og hårdt i. 
 
 

Du skal ikke søge job direkte i dit netværk. 
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Mange mailer ud til alle i deres netværk og skriver noget á la; ”Jeg skal finde et nyt job 
indenfor koordinering. Jeg håber, at du vil have mig i tankerne, og har her vedhæftet mit 
CV”. Lad være med det – det er netværksspam. Gå frem efter denne artikel og kontakt 
udvalgte i dit netværk ift. Netværksmetoden, så vil du have langt større sandsynlighed for 
at få noget brugbart tilbage, ligesom du vil blive opfattet som langt mere seriøs og 
netværksminded. 
 
Netværksmål 
Det, dit netværk og deres netværk kan hjælpe dig med, er primært at skaffe dig ny viden 
og kontakter, som kan lede dig til nogle af de for dig relevante jobmuligheder, som ikke 
opslås. 
Samtidig vil dit netværksarbejde også brande dig ift. dit netværk og deres netværk, 
således at de vil tænke dig ind i forskellige sammenhænge, som kan være veje til nye jobs. 
 
Eksempel 
Søren var i sit netværk kendt som ”Lager-Søren”, og alle tænkte at han nok ville få et nyt job på et 
lager i en produktionsvirksomhed, ligesom han havde haft de sidste 9 år. Gennem en stor 
netværksindsats lykkes det Søren at få re-brandet sig selv til ”Altmulig-Søren” og at få gjort 
opmærksom på sig selv i så mange sammenhænge/lokale netværk, at han på et tidspunkt blev ringet 
op af en leder af en stor skole i Sørens nærområde. Skolelederen havde hørt om Søren fra flere sit 
netværk, og da skolen skulle bruge en altmulig-mand, ville lederen gerne møde Søren. De fik talt om 
jobbet, og Søren blev bedt om et CV samt om at komme til en samtale med et ansættelsesudvalg på 
skolen. Søren fik jobbet, og var klar over at hvis han ikke havde gjort så stor indsats for at få så 
mange som muligt til at kende sin profil, så havde han formentlig aldrig hørt om jobbet. 
 
Endvidere kan dit netværksarbejde også holde dig skarp – du vil skulle holde møder med 
forskellige relevante personer inden for dine jobmålsområder, hvilket vil sikre at du 
kommer ud i marken, får nye input og ny viden. Dette vil igen gøre dig mere informeret 
om hvad der sker inden for dine områder, og dermed mere interessant for andre at tale 
med. Med andre ord, grebet an på rette vis kan netværksarbejdet faktisk øge din 
markedsværdi. 
 
Eksempel 
Pia startede i rådgivning hos mig, og indledte med at sige, at hun ikke havde et netværk og heller 
ikke ønskede at bede om hjælp i sit netværk. Det udfordrede jeg hende naturligvis på, og jeg fik 
hende ud til netværksmøder med relevante personer i hendes netværk samt til at deltage i relevante 
seminarer og møder. Gennem disse aktiviteter fik hun en del ny viden om hendes forskellige 
jobmålsområder og mødte mange nye mennesker, som fik øje på hende. Skæbnen ville så at Pia så et 
jobopslag på Jobindex, som hun søgte og på helt traditionel vis endte hun med at få jobbet. Da vi så 
skulle have det afsluttende møde, var jeg forberedt på at Pia ville klantre mig for, at have presset 
hende til alt det netværksarbejde, så jeg havde alle mine argumenter klar. Men da mødet startede 
indledte Pia med at sige til mig, at hun faktisk gerne ville takke mig for at have presset hende til 
netværksarbejdet. Hun var overbevist om, at hun kun havde fået det nye job fordi hun via 
netværksarbejdet var blevet mere skarp på hvad hun egentlig kunne, og på hvad der skete ude i 
markedet og var blevet mere øvet i samtaler gennem hendes netværksmøder. 
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Så tænk dine netværksmål som; 
 

1. Ny viden 
2. Nye kontakter 
3. Personlig branding (nogle gange re-branding) 
4. Skarphed, synlighed og markedsværdi 

 
 
Netværksplan 
Når du skal arbejde med din personlige Netværksplan er det afgørende, at du får den 
udarbejdet i forhold til din person, dine jobmålsområder og dit marked. 
 
Illustration 2 – Grundlaget for Netværksplan uddybet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din person (AS3 modulerne Kompetenceprofil og Motivation, Værdier og Optimisme) 
Du skal have gjort dig klart, hvordan du er som person, hvad du er bedst til, hvad er 
motiverer dig, hvordan du kommunikerer osv. Med andre ord du skal være 
kompetenceafklaret, have styr på dine værdier og motivationsfaktorer samt indsigt i din 
personligheds indflydelse på din kommunikation og netværksstil. 
 
Dine jobmål (AS3 modul Jobmål) 
Du skal også have opstillet dine jobmålsområder – hvad er det for jobs du vil søge, er der 
nogle geografiske, størrelses-, markeds- eller branchemæssige afgrænsninger, nogle første 
og anden prioriteringer mv. 
 
Du kan anvende flg. systematik, som et supplement til den i AS3 modulet Jobmål: 
 

1. Opstilling af mål/jobmålsområder 
Når du skal opstille dine jobmålsområder, så tænk her bredt og lad dig ikke begrænse 
af titler, fagområder og brancheskel. Gå frem således: 
 

1. Tag udgangspunkt i det arbejde, du har gjort sammen med din rådgiver, hvor 
du har fået defineret dine kernekompetencer og dine motivationsfaktorer. 
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2. Visualiser så; ”når jeg nu er god til sådan og sådan,,, og motiveres af det og det…, så 

kunne jeg tænke mig at arbejde med det og det….” Det er afgørende, at du her 
tænker i opgaver/projekter – ikke jobtitler. For hvad et job hedder i den ene 
virksomhed, er ikke nødvendigvis det samme i den anden. 

 
 

3. Find så ud af i hvilke jobs, brancher og eventuelt specifikke virksomheder, der 
er mulighed for at arbejde med det, du gerne vil. 
 

4. Nu kan du tegne ”din personlige rundkørsel”, hvor vejene er lig med dine 
jobmålsområder. 

 
Illustration 3 - Din personlige rundkørsel 

 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Eksempel 
Pernille er tidligere receptionist inden for fødevarebranchen. Hun startede i rådgivning hos 
AS3, og var uafklaret omkring, hvad hun gerne ville arbejde med. Vi brugte metoden således: 
Gennem AS3 kompetenceafklaringsproces fandt vi ud af, at Pernille havde kernekompetencer 
inden for; administration, koordinering, kundeservice og planlægning. Vi fandt ligeledes frem 
til, at det, der især motiverede Pernille, var det at arbejde på tværs, have mange kontakter og 
mange forskellige opgaver. 
Pernilles personlige rundkørsel kom på den baggrund til at se sådan ud: 
 
 Administration 
 
 
  
          Kundeservice  Koordinering 
 
 
  

 Planlægning 
 
Ud fra ovenstående drøftede vi så, hvor Pernille kunne bruge sine kompetencer kombineret med 
at få opfyldt sine motivationsfaktorer. 
Her blev vi blandt andet enige om, at Pernille skulle undersøge jobmulighederne hos skoler og 
universiteter, kursusvirksomheder og større produktionsvirksomheder. Pernille arbejde så 
videre efter netværksmetoden – og for lige at afslutte historien, så fik Pernille job som 
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studiesekretær på et fakultet på et universitet. Som Pernille selv udtalte; ”jeg havde da aldrig 
forestillet mig, at jeg havde kompetencer som kunne bruges på et universitet!” 

 
 
Dit marked (AS3 modul Jobmarkedet) 
Du skal også have set på, hvilke områder, brancher, markeder og evt. virksomheder, du 
gerne vil arbejde med.  Afhængig af din baggrund og dine kompetencer kan det både 
være enkelt og komplekst. Hvis du har specialiseret dig og går efter specifikke brancher, 
så er dit marked hurtigt defineret. Derimod kan det være mere vanskeligt, hvis du har  
 
nogle mere generelle kompetencer såsom ”koordinering”, og du ikke er branchespecifik. 
Hvis det sidste gør sig gældende for dig, så er mit råd, at du må starte med at zoome ind 
på nogle ønske områder, såsom projektkoordinering i energi og transportvirksomheder 
og/eller koordinator jobs i mindre iværksætter virksomheder – dette for at give din 
søgning retning og for at kunne i-tale-sætte retningerne over for dit netværk, så de kan 
forholde sig til dig mere konkret.  
 
I forhold til dine retninger skal du så have fundet ud af hvor de personer, du gerne vil i 
dialog med færdes. Det kan du finde ud af ved at spørge i dit netværk. 
 
NU er du klar til at påbegynde arbejdet med din Netværksplan. 
 
Netværksmatrix 
Tag afsæt i denne Netværksmatrix, som indeholder et udsnit af de forskellige 
netværkskanaler. 
 
Illustration 4 - Netværksmatrix 
 

 Personligt netværk  Formelle netværk Netværksaktiviteter  

Fysiske  Personlige møder 
Skype møder 
Telefon møder  

Formelle møder 
Events  

Events 
Konferencer 
Seminarer, møder etc.  
Sociale events, fester, 
reunions etc.  

Virtuelle Emails 
Skype 
LinkedIn 
Facebook  
Google+ 
YouTube 
Andre sociale medier 

Netværks grupper 
Mailing lister 
LinkedIn og Facebook 
grupper 
Alumni grupper 
Blogs 
Andre kanaler  

AS3 Webinars 
Online grupper 
LinkedIn 
Facebook  
Blogs 
Communities 
AS3 Forum 
Andre kanaler  
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Arbejd med flg.: 
 

1. Hvilke kanaler er relevante for dig? 
2. Hvor meget netværks tid har du? 
3. Hvad er din prioritering af kanalerne? 
4. Hvordan vil du netværke i de forskellige kanaler? 

 
Din Netværksplan vil blive formet ud fra de tre første af ovenstående spørgsmål.  
 
Eksempel 
Per var via sit rådgivningsforløb hos AS3 nået frem til flg.: 
Jobmål: 1. Økonomimedarbejder i offentlig forvaltning 2. Controller i større privat virksomhed 3. 
Bogholder i mindre familieejet virksomhed. 
Person: analytisk, rolig, sympatisk, introvert og kommunikerer faktabaseret 
Motivation: 1. den driftsmæssige side af økonomi 2. At være i en virksomhed hvor han må fordybe 
sig i økonomi og bogføring. 
Marked: 1. Offentlig forvaltning, herunder HR-personer og andre med viden om offentlig 
forvaltning 2. Større produktionsvirksomheder 3. Mindre familieejede virksomheder, herunder 
transport- og procesudstyrsvirksomheder. 
Per gennemgik nu hvilke netværkskanaler, der var relevante for ham, og fandt frem til at han især 
skulle arbejde med personlige møder, LinkedIn og Netværksaktiviteter, hvor han kunne møde 
personer med viden om offentlig forvaltning og sine øvrige jobmålsområder. 
Per afsatte ca. 70% af sin jobsøgningstid til Netværkssporet og valgte at prioritere kanalerne 
således: 

1. Personlige møder 
2. Netværksaktiviteter opdelt ift. jobmålsområder 
3. LinkedIn 

Herefter gik vi i gang med at forberede hvordan Per skulle netværke i de forskellige kanaler. 
 
I forhold til det sidste spørgsmål kan du med fordel anvende min Netværksmetode og de 
øvrige kommende input i denne artikel. 
 
Networking i forskellige netværkskanaler 
I dette afsnit får du konkrete metoder og input, som gør dig klar til at gå ud i marken og 
netværke. 
 
Netværksmetoden  
Uanset hvilke kanaler du har valgt at ligge vægt på i din Netværksstrategi, så vil jeg 
anbefale dig at starte med min Netværksmetode. Metoden får brudt dine jobmålsområder 
ned i nogle konkrete delmål, som er dem du skal anvende i alt dit netværksarbejde. 
Endvidere vil metoden hurtigt identificere hvor du har et stærkt netværk og hvor du har 
brug for nyt netværk. 
 
Netværksmetoden kan både anvendes til 1. at skaffe dig sparring på dine mulige 
jobmålsområder og 2. til at skaffe dig viden og nye kontakter/nyt netværk, brande dig, 
holde dig skarp og fastholde eller måske endda øge din markedsværdi. 
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Illustration 5 - Netværksmetodens anvendelsesområder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1 - Afklaring 
Her udvælger du 3-5 personer i dit netværk, som kender dig fagligt godt – det kan være 
tidligere kolleger, chefer m.fl. Bed dem så om sparringsmøder, hvor de ud fra deres 
kendskab til dig og din faglighed hjælper dig med at brainstorme på, hvilke 
jobmålsområder, de kan se dig inden for. Det kan være en stor hjælp til at opstille dine 
jobmålsområder. 
 
Fase 2 Research og Konkretisering 
Her bruger du Netværksmetoden og får derigennem skaffet dig mere viden om dine 
jobmålsområder, du får profileret dig og du får råd, ideer og nye kontakter. Du vil arbejde 
videre med at få konkretiseret hvilke af rådene, ideerne og kontakterne, der kan lede dig 
til nogle konkrete jobmuligheder. Gennem dette netværksarbejde som ofte vil foregå i flere  
forskellige netværkskanaler (jf. Din netværksplan), vil du få ”gravet” nogle jobmuligheder 
op. 
Og herefter skal du spørge ind til den videre proces. Oftest igangsættes en regulær 
jobsøgningsproces, hvor du skal sende ansøgning og CV, til samtaler osv. Andre gange 
kan du måske komme direkte i betragtning til jobbet og i enkelte tilfælde kan du være 
med til at skabe jobbet. 
 
Netværksmetoden består af fire faser, som du ser nedenfor. Det er en model, du kan 
bruge, uanset hvad dit mål er. 
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Illustration 6 – Netværksmetoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du har defineret at det er de personlige netværksmøder, du vil satse på og/eller 
deltage i nogle forskellige formelle netværk og/eller deltage i forskellige 
netværksaktiviteter, så er det vigtigt at du får brudt dine jobmålsområder ned i nogle 
delmål, for det er dem, dit netværk kan hjælpe dig med. 
 
Start fra højre og gå frem således: 
 

1. Indsæt alle dine mål/jobmålsområder 
Når du bruger metoden starter du fra højre. Det første du gør, er at indsætte alle de 
jobmålsområder, du har defineret kunne være interessante for dig. Altså dem fra din 
personlige rundkørsel. 

 
2. Definer konkrete delmål 
Nu skal du i gang med at finde ud af, hvordan du kan sætte dit netværk i spil i forhold 
til dine jobmålsområder. Du kan sjældent bare melde dine jobmålsområder ud i 
netværket – det er simpelthen ikke konkret nok, til at du får aktiveret dit netværk. 
 
Det, du skal gøre, er at opstille nogle konkrete delmål for hvert jobmålsområde. Spørg 
dig selv om, hvad du har brug for af viden, informationer samt kontakter ift. hvert af 
dine jobmålsområder. 
Uanset jobmålsområde så kan du altid bryde det ned i to konkrete delmål, nemlig: 
 
1. Viden om… 

Du har brug for viden om: 
! udviklingen og trends på området/i branchen 
! virksomhedernes udvikling, fokusområder, syn på fremtiden mv. 
! hvilke virksomheder går det godt for 
! konkrete virksomheder i dit geografiske område 
! virksomhedernes måde at ansætte på 
! virksomhedernes ønsker til nye kompetencer mv. 
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2. Kontakter til… 
Du har brug for kontakter flg. personer: 
1. De direkte – de arbejder i eller med området/branchen 
2. De indirekte – de kender nogen, der arbejder i eller med 

området/branchen 
3. De generelle – de har et stort netværk, der kan lede dig til personer, der 

har viden om området/branchen 
 
Delmålene er det, jeg kalder ”neutralt område” – her kan og vil dit netværk hjælpe dig 
– det vil åbne sig og bringe dig viden og informationer og nye kontakter. Derfor er 
delmålene også hele ”humlen” i netværksmetoden. Spring dem aldrig over. 
 
Meld aldrig bare dit jobmålsområde ud bredt i dit netværk. Det er no-go eksempelvis 
at maile alle i dit netværk; ”jeg søger job inden for administration, og har her vedhæftet mit 
CV. Jeg håber, du vil tænke på mig og sende mit CV videre!”. 
Hvad skal netværket gøre med den viden? Tænk på hvor få i vores netværk, der 
egentlig kender os godt nok til at søge job på vores vegne og anbefale os? 
 
 

Netværk handler om, at vi kan åbne døre for hinanden/skabe kontakter 
– ikke nødvendigvis at vi anbefaler hinanden! 

 
 
Eksempel 
En af mine kandidater ønskede et karriereskift fra det tekniske område til HR-området. Jeg bad 
ham konkretisere sine målområder. Et af målområderne kunne konkretiseres til 
konsulentvirksomheder i Aarhus og trekantsområdet. Herunder virksomheder, der arbejder med 
rekruttering og organisationsudvikling. Det splittede vi så op i to delmål: 
 
1. At finde viden om 

! Virksomhedernes fokus- og kompetenceområder 
! Virksomhedernes udvikling 
! Virksomhedernes rekrutteringspolitik, hvem satser på udvikling af nye profiler? 
! Hvilke virksomheder går det godt for? 

 
2. At finde kontakter 

1. Kontakter, der arbejder i konsulentbranchen 
2. Kontakter, der kender til konsulentbranchen 
3. Kontakter, der kunne kende nogen i konsulentbranchen 

 
Han udvalgte så fem relevante kontakter i netværket og aftalte netværksmøder med dem. På 
den måde fik han gennem ny viden og nye kontakter banet vejen mod sit nuværende job som 
rekrutteringskonsulent i en aarhusiansk konsulentvirksomhed. 
 
 
3. Netværksoversigt - kortlæg dit netværk. 
Nu er du afklaret omkring hvilken viden, hvilke informationer og kontakter, du gerne 
vil have af dit netværk, så nu handler det om at kortlægge dit netværk. Måske er der  
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ikke umiddelbart nogen i dit eget nære netværk, der har den viden, du søger – eller 
arbejder i de områder, du er interesseret i. Men det kan være, at de har nogen i deres 
netværk, der har den viden og de kontakter. 
 
 

Tænk bredt - alle skal med, når du kortlægger dit netværk. 
 

 
For du ved jo ikke alt om, hvad dit netværk ved, og hvem de kender. 
 
Kortlægningen af dit netværk kan du gribe an på mange forskellige måder. Afhængig 
af hvad der virker bedst for dig, så kan du bruge dit outlook adressekartotek, dine 
sociale medier såsom facebook og LinkedIn, se i dine visitkortmapper, oprettet et excel 
regneark, eller anvende mindmapping.  
 
Find en metode du er tryg ved, og som du fremadrettet kan anvende. Kortlægningen 
af dit netværk er en livslang proces – der kommer hele tiden flere til. I gennemsnit 
vurderes det, at en erhvervsaktiv dansker har 4-500 kontakter. Det vil udvide sig 
eksplosivt i fremtiden, da vi i stigende grad anvender de sociale medier.  
 
Og her er det vigtigt at vide, at netværk både handler om kvaliteten og kvantitet. 
Forstået således at der skal en vis størrelse netværk til, for at du er tilstrækkelig synlig 
så du får information om evt. relevante jobmuligheder. Derfor er det ikke længere 
således, at vi kun netværker med personer, vi kender godt. Nu netværker vi ofte også 
for at udvide vores netværk med henblik på at hjælpe hinanden til at finde de 
personer, der besidder viden og kontakter, der kan være nyttige for os. Derfor er min 
anbefaling, at du er åben overfor nye kontakter, og f.eks. connecter med dem på 
LinkedIn. Mere om de sociale medier, herunder LinkedIn senere i artiklen. 

 
Regulering og pleje af dit netværk 
Nogle mener også at vi skal rydde op i vores netværk af og til – det er jeg ikke enig i. 
Følg mit ”Relevanskriterie”, og du kan i princippet have et uendeligt stort netværk. 
 
 
Relevanskriteriet betyder, at vi kontakter vores netværkskontakter, når det er relevant 

hverken mere eller mindre. 
 
 
Vi ved ikke, hvornår vi eventuelt kan få brug for hinanden, så lad derfor være med at 
”smide nogen ud”, medmindre du naturligvis af forskellige personlige eller etiske 
grunde ikke ønsker dem i dit netværk. 
 
Mange spørger mig, hvordan de skal ”pleje” deres netværk og her svarer jeg, at hvis 
du netværker efter relevantkriteriet, så behøver du ikke at spekulere på det. Du vil 
automatisk være synlig i netværket, fordi du med jævne mellemrum kontakter 
personer eller grupper i dit netværk for at dele viden, give dem input og kontakter 
og/eller for at få deres hjælp – ikke mindst via de sociale medier du er på. 

 
Dit netværk skal plejes som et netværk og ikke som vi ofte gør med venner, hvor der 
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Husk dit netværk indeholder dine venner, men ikke alle i dit netværk er dine 
venner – og skal derfor ikke behandles som sådan. 

 

skal være en langt højere grad af gensidighed og én-til-en kommunikation. 
 

 
  
 
 
Mit råd er, at du skal indsætte ”netværkstid” i din kalender (også når du er kommet i 
arbejde igen), så du mindst hver 14. dag bruger ½ - 1 time på at dele viden, 
informationer og kontakter med relevante personer eller grupper dit netværk. Det kan 
du i høj grad gøre via de sociale medier, som har gjort det nemt at holde gang i 
netværksarbejdet og være synlig uden at skulle bruge så meget tid. 
 
4. Udarbejd en strategi. 
Nu er du klar til at udarbejde en strategi for, hvem i dit netværk, der er relevante at 
kontakte vedrørende hvilke af dine delmål. Overvej hvem i dit netværk, der kan lede 
dig til den viden og de kontakter, du har brug for – på den måde ”bygger du bro” 
mellem dine mål/delmål og dit netværk. Samtidig er det også en kvalificering af dine 
henvendelser, så du kun henvender dig til de relevante, og dermed undgår at spamme 
dit netværk (forstyrre med spørgsmål, de ikke har viden om).  
 
Strategien skal også indeholde valg af kontaktform. 
Du kender dine netværkskontakter – nogle bedre end andre – og ud fra dette 
kendskab, må du vurdere, hvordan du bedst kontakter den enkelte. Nogle foretrækker 
en kort mail, der forklarer din henvendelse, mens andre hellere vil ringes til. 
Afhængig af din relation til netværkskontakten skal du også overveje om en eventuel 
telefonisk kontakt skal ske i eller uden for arbejdstiden. Det kan også være at 
kontakten skal tages gennem et af de virtuelle netværksmedier eller pr. sms. Vælg den 
kontaktform, du tror, passer personen bedst – og ikke den der passer dig bedst. 
 
Eksempel 
Jens ønskede at blive afklaret omkring, hvorvidt han skulle søge arbejde i hotelbranchen. Han 
anvendte netværksmetoden således: 
 

HVEM STRATEGI  DELMÅL  MÅL 
Peter Nr. 1/arbejdstlf.kontakt 1. Viden om:  Afklaring af om 
Sandra Nr. 2/mail  -branchen  jeg skal arbejde 
Poul Nr. 3/mobil dag  -udvikling  i hotelbranchen  
Grith Nr. 4/sms  -trends 
Karl Erik Nr. 5/mobil aften  -arbejdsopgaver 
   2. Kontakter: 
   -der arbejder i branchen 
   -der arbejder sammen med branchen 
   -der kender nogen i branchen 
Jens kom hurtigt i kontakt med sine netværkskontakter, og gennem møder med dem, blev han 
klar over, at han ikke skulle ind i hotelbranchen. Han valgte, at søge jobs i detailhandelen, hvor 
han kom fra. 
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Da du ofte vil have flere mulige jobmålsområder (veje ud af rundkørslen), vil jeg 
anbefale, at du får dem alle sammen ned på papir efter ovenstående metode. Det er 
hensigtsmæssigt at arbejde sideløbende med flere jobmålsområder, da du aldrig helt 
kan vide, hvilke input du vil få af dine kontakter, hvem der ved hvad, kender hvem 
osv. 

 
Eksponering og ekspandering 
Når først du har fået sat ord på de fire trin i metoden og konkret skal i gang med at 
aktivere dit netværk, vil jeg anbefale dig at arbejde på to fronter. Du skal have fortalt folk i 
dit netværk, at du er jobsøgende (eksponering), og du skal udvælge de relevante i dit 
netværk, der kan hjælpe dig med at nå dine delmål (ekspandering). 
 
Du skal kunne melde klart og kortfattet ud i dit netværk, hvilke kompetencer du har og 
hvilke områder du kunne ønske dig job inden for – og at du i den forbindelse ønsker viden 
om og kontakter til….. Eller hvis det handler om afklaring, at du er i en research fase og 
hvilke områder, du ønsker viden om og kontakter til. På den måde får du eksponeret dig 
præcist og dit netværk kan give dig input, gode råd og kontakter.  
 
Ekspanderingen af dit netværk er afgørende, da ny viden, nye vinkler, input og nye 
kontakter samt ikke mindst jobmuligheder ofte findes ude i 2., 3., 4., 5. led. Det handler 
derfor om at anvende dit eget netværk (1. leds kontakterne) til at skabe kontakt til 
relevante personer i deres netværk (2. leds kontakter), som så kan give dig kontakter ud i 
deres netværk osv.  
 
Husk igen, at når så jobmuligheden findes, så skal du ofte søge jobbet på traditionel vis. 
Det, dit netværk altså kan gøre i jobsøgningssammenhæng, er at hjælpe dig med at grave  
jobmuligheder frem, at finde interessante virksomheder og få skabt dialog med 
interessante virksomheder. Netværket er ikke en garanti for, at du rent faktisk får jobbet. 
 
 
Eksempel 
Jeg rådgav en gang en nyuddannet kandidat, der brændende ønskede at arbejde i olieindustrien. Jeg 
bad ham kortlægge sit netværk. Han kom tilbage med tre navne! Jeg bad ham tænke bredere og 
prøve at finde; 

1. kontakter, der arbejdede i olieindustrien 
2. kontakter, der kendte til olieindustrien 
3. kontakter, der måske kendte nogen i olieindustrien 

 
Det fik en del flere på listen, og han begyndte at kontakte dem. Via en tidligere studiekammerats far 
(2. led) fik han kontakt til en person i den norske olieindustri (3. led), og ad den vej kom han i dialog 
med nogle norske firmaer (4. led), og fik faktisk arbejde i et af de norske oliefirmaer.  
 
 
Netværksmødet 
Når du går ud i netværket med dine delmål, starter du med at kontakte nogle i dit eget 
netværk – altså 1. leds kontakter. Om det virker bedst at du sender dem en mail eller 
ringer til dem, må du vurdere ud fra dit kendskab til dem. Derimod vil jeg anbefale, at du 
spørger relationsskaberen, når du skal kontakte 2., 3. ..leds kontakter. Personen, der giver 



 
 

 Specialartikel udarbejdet til AS3 BtB, 2014 14 
©Indholdet i artiklen må gengives med kildeangivelsen; JUNGEs Netværk – vejen til målet, version 2.0 og www.junge.nu   

 

dig kontakten (relationsskaberen), ved ofte, hvordan du bedst kontakter den pågældende.   
 
Når der er tale om en førstegangskontakt, så gå efter et personligt netværksmøde. Det 
virker bedst for det er, når mennesker mødes, at der opstår en ubevidst sympati eller 
respekt. Det vil også sige, at når vi først har mødtes personligt, kan den fortsatte kontakt 
fint foregå telefonisk og virtuelt via mail, LinkedIn, Plaxo, Facebook, blogs mv. 
 
Når vi sidder over for hinanden, får vi talt om forskellige områder, og vi får idéer og er 
også mere tilbøjelige til at give ud af vores kontakter. I en telefon og via mail foregår 
dialogen ofte mere struktureret, så vi får svar på forskellige spørgsmål, men vi kommer 
sjældent laget dybere ned og får dybde i dialogen. Det kan også være svært at etablere den 
afgørende tillid, som er en forudsætning for at give hinanden kontakter. Samtidig mangler 
vi også de afgørende dimensioner med hinandens kropssprog. Et er det, vi siger, et andet 
er ofte måden, hvorpå vi får det sagt. 
 
Selvfølgelig kan der være situationer, hvor vi er nødt til at kommunikere over mail eller 
telefon pga. fysisk afstand, manglende tid eller andet. Her er Skype et godt medie, da vi 
her kan vælge video-formen, og dermed se hinanden. 
 
Blot vær opmærksom på, at virtuel kontakt aldrig vil være det samme som personlig. Og 
derfor bør du vurdere fra gang til gang hvilken mødeform, der er den bedste. 
 
Få mødet aftalt 
Når du skal have selve aftalen af netværksmødet på plads er det allervigtigste, at du 
formulerer dig kort og præcist, uden for mange og for lange forklaringer, og som om du 
naturligvis forventer at få en aftale. Det, der gør det til networking, er, at du ved at nævne  
 
relationsskaberen, så at sige låner lidt af dennes ”relationsstyrke” til den personen – og 
den relationsstyrke gør, at personen lytter og fra start vil være positiv indstillet overfor 
dig. 
 
Du kan anvende følgende fremgangsmåde: 
 
• Præsentér dig selv og relationsskaberen (ved 2., 3.,… leds kontakter).  
• Bed om mødet, sig, at du f.eks. ønsker en time, og anerkend ham.  
• Fortæl kort og præcist, hvad mødet handler om (mål og delmål). 
• Aftal tidspunkt.  
• Sig, at du mailer en mødebekræftelse inklusive agenda.  
 
 
 
Eksempel på aftale pr. telefon 
Goddag, mit navn er Jens Jensen. Jeg har fået dit navn af Poul Eriksen, som du arbejdede sammen 
med i virksomhed X. Poul har nævnt dig som en, der ved meget om hotelbranchen – og jeg vil i den 
forbindelse spørge dig, om du kan afse en times tid til et møde med mig? Jeg er ved at skaffe mig 
viden om branchen for at finde ud af, om det er en branche, jeg kan og skal søge job inden for. Kan 
du afse en time måske i næste uge? Vil onsdag eftermiddag passe i din kalender? Onsdag kl. 15 er 
en aftale. Må jeg bede om din mailadresse, så jeg kan sende dig en bekræftelse på mødet, hvor jeg 
også skriver lidt om det, jeg gerne vil snakke med dig om. Tak, jeg ser frem til at møde dig. 
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Forberedelse af mødet  
Forberedelsen af netværksmødet kan deles op i to dele: Det, du allerede har forberedt, før 
du kontakter personen for at aftale mødet, og det, du først skal forberede, når aftalen er i  
hus. Du kan komme til at spilde tid, hvis du forsøger at forberede det hele, før du tager 
kontakten. Lad være med at tjekke hjemmeside, forberede sindrige interviewplaner, skrive 
lange oplæg mv., for måske får du ikke mødet på plads, eller måske fortæller personen dig 
noget, som ændrer mødets indhold. For eksempel siger kontakten måske, at hun ikke ved 
noget om det, du søger, men at hun kender en, du hellere skal tale med. Det kan også 
være, at du i telefonsamtalen får at vide, at hun faktisk ved noget om et af dine andre 
delmål. 
 
Mange fordyber sig meget i forberedelsen og anvender så lang tid på den, at det virker 
som en overspringshandling. At få etableret en kontakt til en netværksperson er jo ikke en 
analyse på studiet eller et projekt på arbejdet – det handler om menneskelige relationer, og 
derfor er det vigtigste at skabe og udvikle kontakten. Du kan alligevel ikke forberede dig 
på alt, så fokusér derfor på at få aftalerne i hus. 
 
Gennemførelse af mødet 
Du kan gennemføre netværksmødet på følgende måde: 
 
! Indled med lidt small talk og nævn relationsskaberen. 
! Gennemgå dit forslag til agenda – medmindre snakken allerede er godt i gang. 
! Lyt, notér og spørg ind til de informationer, du får. 
! Få skabt en dialog, hvor du ud over at spørge bidrager med relevant viden og 

erfaringer. 
! Spørg om nye kontakter – gerne undervejs i snakken, og under alle omstændigheder til 

sidst. 
 

! Lad ikke mødet trække for længe ud – hold dig til den aftalte tidsramme. 
! Spørg afslutningsvis, om I kan aftale, at I tager kontakt til hinanden, hvis noget 

relevant opstår, om I skal connecte på et socialt medie og om du skal vende tilbage, når 
du er kommet videre med det aftalte/diskuteret. 

 
Opfølgning på mødet 
Afhængig af hvad I aftalte, så kan du maile tak for sidst og pointere, at personen endelig 
skal kontakte dig, når/hvis noget relevant måtte opstå. Du kan også vende tilbage og 
fortælle om udviklingen i din jobsøgning, men kun hvis I har aftalt det. 
Under alle omstændigheder så gælder det om at bruge din situationsfornemmelse, så du 
ikke overfalder personen med mails, spørgsmål, tilbagemeldinger mv., men at du dog får 
sagt tak og sikret, at I fremover kan bruge hinanden som netværkskontakter. 
 
 
Formelle netværk 
Der er et hav af formelle netværk – det er alle dem, vi tidligere kaldte loger, foreninger, 
klubber mv. 
Start med at identificere hvilke, der er relevante for dig. Det gør du ved at se på din 
definition af dit marked og evt. bruge netværksmetoden til at identificere hvor de 
personer, du gerne vil have i tale færdes. Når du har identificeret hvor de er, så kan du 
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med fordel forsøge at komme ind i de forskellige formelle netværk og derigennem komme 
i dialog med dem. 
Måske kan du spørge ud i dit netværk om nogen er med i de formelle netværk, du er  
 
interesseret i, og om de kan invitere dig med som gæst, eller du kan melde dig ind i 
netværkene, hvis de er åbne. Hvis de er lukkede, så kan du kan måske komme ind via en 
netværkskontakt. 
 
Når du så deltager på et møde i et formelt netværk så er det vigtigt at du gør flg.: 

! Hils på alle 
! Snak med så mange som muligt 
! Præsenter dig med en netværkspræsentation, hvor du fortæller at du er jobsøgende 

og i den forbindelse er i en research-fase, hvor du søger viden om og kontakter 
inden for dine forskellige jobmålsområder – i-tale-sæt dine delmål. 

! Skab relationer, aftal hvordan I evt. connecter på LinkedIn, og om det er relevant 
evt. at mødes og netværk så efterfølgende. Det handler om at skabe synlighed og 
kontakter, så følger du op bagefter. 

 
Netværksaktiviteter 
Her gælder de samme råd som under de formelle netværk, plus flg.: 
 
Content versus context 
Når du vælger, hvilke aktiviteter du skal deltage i, så vælg ikke kun ud fra indholdet. 
Mange er tilbøjelige til kun at se på, om det faglige indhold er relevant for dem. Her vil jeg 
anbefale, at du i langt højere grad vælger ud fra om deltagerne er relevante for dig – altså 
context. Måske deltager lige præcist de personer, der ved noget om de jobmålsområder, 
du er interesseret i. 
 
Du kan netværke alle steder 
Husk det og husk også, at når du er til sociale sammenkomster, så handler det om at skabe 
kontakten, og så aftale at du kan ringe for en netværksaftale efterfølgende. Ødelæg ikke en 
hyggelig aften for andre med timelange snakke om din jobsøgning og den viden og de 
kontakter, du søger – det kan betyde, at du ikke får netværkskontakten. 
 
Tal med dine modsætninger 
Når du deltager i møder, seminarer osv., så tal med personer, der ikke ligner dig. 
Personer, der er anderledes end os, ved ofte andre ting og færdes i andre netværkskredse. 
 
Lyt og spørg ind 
De vigtige informationer ligger ofte nogle lag dybere, end det personen umiddelbart siger. 
Få personen til at tale og øse af sin viden og erfaring – og spørg så ind og bed om 
kontakter. 
 
Bed om visitkort/at connecte 
Bed altid om den andens visitkort og/eller spørg om I skal connecte på et socialt medie. 
 
Netværk giver ikke job af sig selv 
Netværk er vejen til målet – ikke målet i sig selv. Det kræver en aktiv og målrettet indsats, 
at få den viden og de kontakter, du har brug for til at få gravet relevante jobmuligheder 
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op. Brug derfor netværksmetoden og kom ud til så mange netværksaktiviteter som muligt. 
 
De virtuelle netværkskanaler 
Der er mange virtuelle netværkskanaler og herunder også mange sociale medier. Her er 
deres væsentligste anvendelsesområder og mine råd: 
Skype – godt til semi-personlige møder, hvor I ikke kan mødes. Aftal tidsramme og 
formål. 
Lukkede LinkedIn og Facebook grupper – gode til at holde kontakt, dele viden og stille 
hinanden spørgsmål. Du skal være aktiv samt sørge for både at bidrage og bede om det, 
du har brug for. 
Åbne LinkedIn og facebook grupper – gode til at skaffe dig viden, brande dig i forhold til 
et område/emne og til at skaffe nye netværkskontakter. Du skal huske på at alle kan se 
din aktivitet her, så tænk primært i at brande dig. 
AS3 Webinars, AS3 Forum, Communities, Blogs – gode til at skaffe dig ny viden. Deltag 
gerne i mange, der er som regel altid nogle nye input, der kan inspirere dig. 
Communities og Blogs som du skriver indlæg på – gode til at co-brande dig. 
Kommuniker sagligt og positivt. 
 
Da de sociale medier ofte vil være en væsentlig del af din Netværksplan zoomer jeg nu 
særskilt ind på dem. 
 
De sociale medier (AS3 modul Sociale medier ind som aktivt link) 
Det vil være op til din personlige Netværksstrategi om du skal være aktiv på LinkedIn, 
Facebook, Instagram, Twitter , Google+, About.me eller nogle af de andre sociale medier. 
 
Uanset hvilke du vælger så er her nogle generelle råd: 

! Tænk i co-branding for du skal blive kendt i sammenhæng med de kompetencer, 
du har og de fagområder, du gerne vil arbejde med; skriv om det du gerne vil 
associeres med/kendes for. 

! Kommuniker kort og præcist – medierne er sjældent til de lange teksttunge indlæg. 
! Kommuniker respektfuldt – tal ordentligt og kommenter kun andres indlæg, hvis 

du har noget positivt eller konstruktive at byde ind med. 
! Brug dem proaktivt – aktiver dine kontakter gennem spørgsmål. 

 
LinkedIn 
Brug LinkedIn (LI) da det pt. det mest anvendte erhvervsnetværk i Danmark. 
Mit råd er, at du opbygger din LI profil og arbejder med LI ud fra følgende tre faser: 
 
1. Opret en profil 
Følg LI’s anvisninger og udfyld din profil fyldestgørende og sagligt – vær fokuseret på at 
det primært er det erhvervsmæssige, der er interessant på LI. 
Sørg for at din overskrift signalerer hvem du er fagligt og brug kompetence-ord, såsom 
”Bred administrativ profil til planlægning, koordinering og kundeservice”. 
Skriv et kort og præcist ”Summary” hvor du fortæller om dine kompetencer, og hvad du 
kan bidrage med rent fagligt. Skriv hvad du brænder for fremadrettet og brug søgeord. 
Hav alle jobs med under ”Experience” og opdel i ansvarsområder og resultater. Tænk 
resultater bredt – det er også et resultat at have medvirket til udvikling af en studieportal, 
at have ændret receptionen så den tager sig af planlægningsopgaver eller lignende. 
Følg relevante virksomheder; ikke for mange, da det kan signalere at du er useriøs. 
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Vær også med i relevante grupper – altså grupper indenfor faglige områder, du gerne vil 
associeres med og har viden omkring. 
Deltag i AS3’s webinar om LI og/eller se meget mere i den guide AS3 anvender fra 
Morten Vium (aktivt link).  
 
2. Link til alle du kender 
Tænk bredt - du skal have fat i alle dine relationer, både dem fra tidligere jobs, 
uddannelser/skoler, fra sport, fra netværk, fra familien, foreninger mv. 
Vær åben overfor at linke med nye kontakter. Nogle er mest komfortable ved kun at linke 
til dem, de på en eller anden vis har en relation til, andre linker til alle der forespørger – 
vælg din strategi. 
Sørg altid for et linke til nye mennesker, du træffer på din vej. 
 
3. Vær aktiv på LI 
Skriv updates som har et fagligt indhold, du gerne vil dele med dit netværk – på den 
måde co-brander du dig med de faglige emner du tager op. 
Vær god til at like, comment, share andres updates – tænk i at like dem, der co-brander 
dig med relevante faglige temaer, bidrag med din viden på forskellige områder ved at 
comment på andres updates, og del andres viden ved at share deres updates med dit 
netværk. 
Del ny viden, links, bogtitler mv. med dit netværk. 
Stil dit netværk relevante faglige spørgsmål – det kunne være om nogen kender en, der 
har viden om en specifik branche, gode kurser eller andet du søger. 
Skriv altid i et sobert og positivt sprog. 
Tag ikke andres tid for givet – spørg pænt om hjælp; input, viden, kontakter mm. 
Husk at sige tak, når du får personlige input/tilbagemeldinger. 
På denne måde er du synlig og dit netværk vil betragte dig som en god netværker. 
 
Netværksperspektivet 
Mange kan være tilbageholdende med at systematisere deres netværk og bruge det aktivt, 
fordi de synes, at det er at udnytte andre, at det virker som nepotisme eller fordi det tager 
andre menneskers tid. Efter at have arbejdet mange år med netværk, har min erfaring lært 
mig lige det modsatte. Nemlig det, at de fleste faktisk gerne vil dele ud af deres viden og 
erfaringer og bliver glade for at blive spurgt. Psykologisk set anerkender du andre 
mennesker ved at spørge dem om deres viden og kontakter. Samtidig giver du også 
automatisk selv noget igen, når du netværker. 
 
Husk, at når mennesker mødes, sker der udveksling og udvikling, og tænk derfor altid i, 
hvad du ved eller hvem du kender, der kan være relevante for dit netværk. Også efter du 
er kommet videre i din karriere.  
 
God fornøjelse med at netværke! 


