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Du kan også anvende dit netværk til afklaring. Det kan være af-
klaring af, hvordan forholdene er inden for et specifikt område, og 
dermed til afklaring af om det er et område, du vil søge job inden 
for, til afklaring af om du skal gå videre med en forretningsidé, til 
afklaring af om du skal gå videre med at udvikle et nyt produkt og 
andet.

Ligeledes kan du også gå ud i dit netværk og få sparring og råd.
Sparring på en idé, hvilke brancher, du bør undersøge nærmere, et 
koncept, en ny rolle, du har påtaget dig eller en ny branche, du er 
gået ind i.
Råd om hvordan du kan gribe en ny rolle an, om relevante formel-
le netværk og netværksaktiviteter i forbindelse med at du ønsker 
viden om en retning, sparring på en idé eller i forbindelse med 
konceptudvikling, kontakt til potentielle samarbejdspartnere og 
leverandører mv.

Uanset dit mål, så kan du sætte det ind i Netværksmetoden® – og 
på den måde få systematiseret dit netværksarbejde hen imod dit 
mål. 

Netværksmødet
Når du rækker ud i netværket i forhold til 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, kontakter dem via et 
socialt medie eller ringer til dem, må du vurdere ud fra dit kend-
skab til dem. Når du skal kontakte 2., 3., 4. leds kontakter, så spørg 
personen, der giver dig kontakten (relationsskaberen), som ofte har 
et godt bud på, hvordan du bedst kontakter den pågældende.
Nogle gange må du prøve dig frem i forhold til kontaktform – må-
ske forsøge at ringe og hvis det ikke lykkes at få kontakt, så sende 
en mail eller skrive på LinkedIn eller et andet relevant socialt me-
die. Giv ikke op, og lad være med at tage det personligt, hvis perso-
nen ikke svarer med det samme – der kan være et hav af grunde til, 
at vedkommende ikke lige får svaret. Når du er den, der gerne vil 
have noget af en anden, må du være den opsøgende.


