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“Isfjellet snudd opp ned” 

22 årsaker til hvorfor 

strategiske nettverk hjelper  

DEG med fremtiden 
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Hei, 
Så hyggelig at du ønsket å få lese om strategiske nettverk. Du er 

sannsynligvis interessert i personlig utvikling, er åpen for nye input og 

kanskje du også allerede ser verdien av nettverk.  
 

Vi skal i denne e-boken sette ord på hvorfor et strategisk nettverk er 

viktig for profesjonelle i dagens verden, hva verdien av et strategisk 

nettverk er. 
 

Nettverk skaper fremtid. Og dersom du tar et mer bevisst grep om 

ditt nettverk, vil du kunne bygge din bedrifts og din egen fremtid 

gjennom strategiske nettverk. 

 

Hilsen 
 

Hilde Lise Nordahl 
Founder Business Leaderhip 

www.businessleadership.no 
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HVORFOR ER NETTVERK VIKTIG?                      

Vi er helt avhengig av andre personer.  

Hvis du er en av de som akkurat har fått 
deg en ny jobb eller nye utfordringer, har 
det vært en annen person som har hatt 
tillit til deg.  

De gangene du har oppnådd gode 
resultater eller nådd et mål – har du også 
mest sannsynlig fått hjelp av noen på 
veien. Hele forretnings-verdenen er i 
grunn basert på relasjoner.  

Tradisjonelt er kanskje nettverk forbundet 
med det å komme noen i forkjøpet i 
konkurransen om å lande en ny jobb eller 
å få et unikt tilbud. Gjennom et fjell av 
forskning på området, vet vi mye mer om 
nettverk og forstår bredden i hvorfor det 
er viktig.  
  

Vi vet nå at fordelene av et nettverk 
overgår i stor grad bare det å vinne 
fram i konkurransen om en ny jobb.  
  

Med økt kompetanse om nettverk, jo 
viktigere har det blitt. Vi vet nå hvor enorm 
effekt nettverk har både personlig og  for 
bedriftenes utvikling. Det handler om å 
forme avgjørende relasjoner og kontakter 
som hjelper deg på din profesjonelle 
reise.   

Dessverre finnes det fortsatt fordommer 
mot nettverking som baserer seg på 
tanken om kynisme og ego tilnærminger 
for å få personlig privilegium. Mange ser 
for seg et hemmelig, lukket nettverk hvor 
det foregår lysskye samtaler bak låste 
dører. Dette er så langt fra virkeligheten 
som man kan komme.  
  

Fakta er at nettverksrelasjoner er 
genuine, ekte og autentiske.  
  

Det finnes ikke det spor av kynisme i det. 
Faktum er at du vil ikke komme særlig 
langt med en egosentrisk holdning til 
gildet.   

*** 

Hvor bevisst er du på ditt eget nettverk? Er du trygg på hvordan du kan gå frem? 
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22 FORDELER MED ET STRATEGISK NETTVERK  
OG HVORFOR DU BØR STARTE NÅ  

Det gir deg langvarige 
relasjoner 

 Nettverk handler om relasjonsbygging. Ekte, 
autentiske og oppriktige relasjoner. Når tillit først 
er opparbeidet er det lett å ta opp tråden igjen, 
selv etter noen år. Det er ikke overraskende at 
relasjonene i nettverket ditt varierer. Ofte vil de 
relasjonene som varer lengst være med personer 
hvor du deler interesser, lidenskaper og mål.  

       Disse langvarige relasjonene kan bli helt 
essensielle for din karriere progresjon. Noen kan 
også utvikle seg til vennskap.  

       Dette skaper langsiktige verdier for deg selv, din 
karriere og din bedrift eller organisasjon.  

 

Det gir deg en arena for 
tilgang til unik læring 

 Læringen man får fra andre gjennom nettverk er 
unik.  

 Den er unik fordi du lærer av andre gjennom 
samtaler og observasjon. Et nettverk er ikke et kurs.  
På kurs er læringsformen basert på å lytte til en 
foredragsholder. I et nettverk lærer man gjennom 
samtaler og observasjon.  Denne unike formen for 
læring gir deg forståelse av deg selv og din egen 
kompetanse relatert til andres. Du lærer 
kroppsspråk, sjargonger og ikke minst hvordan 
man skaper en autentisk relasjon til forskjellige 
typer mennesker. I tillegg kan du lære metoder, 
strategier og løsninger gjennom å lytte til andres 
unike lærdommer og syn.  

 Du vil oppleve at de fleste er villige til å lære bort 
og til å dele av sin erfaring. En nettverksrelasjon er 
alltid to-veis. De som lærer bort får selv gleden av  
å læring. Ved å lære bort utvikler du deg som leder 
og du får inspirasjon og energi av samtalen. 

 Det å ta i bruk læring fra et område og integrere 
det i et annet er en nøkkel for næringsliv og 
organisasjoner. Dette er iboende og en naturlig del 

av nettverking. Du lærer om områder som ikke er 
kjente for deg i dag. Når du har fått økt forståelse 
og lærdom, vil du kunne integrere det i din egen 
verden for å løse egne problemstillinger. 

 

Du blir oppdatert på 
trender 

 Å holde seg oppdatert på bransjetrender, 
makrotrender eller hva det er de beste gjør er helt 
avgjørende for å kunne ta gode beslutninger. Det 
er ikke så lett å bare «ta et kurs» i dette. Man må ut 
og snakke med folk.  

 Den mest effektive måten å holde seg oppdatert, 
for best mulig å forutse fremtid, er gjennom 
nettverk. Når du møter personer utenfor din egen 
verden vil du underveis fange opp trender, gode 
tips, unike løsningsmetoder og vil få et bilde av 
hvilke trender som vil gjøre seg gjeldende. 

 Du vil oppleve at fremtidstrender ofte er på 
agendaen i ulike nettverksarrangement. Det hører 
naturlig hjemme der.  

 I dag hører vi ofte om høyaktuelle trender som 
«det grønne skiftet», digitalisering, AI og 
samfunnsansvar. Dette er noen kjente trender som 
er viktige for næringsliv å forholde seg til. Noen 
andre og kanskje mer ukjente trender som er like 
viktig å orientere seg om er blant annet 
«økosystemer av bedrifter, skyløsninger, data, 
«fremtidens ledelse, generasjon Z eller innovasjon. 
Listen av høyaktuelle og fremtidsrettede trender er 
lang. Det er ikke alt man må dykke langt ned i, 
men det å holde seg orientert er lurt. 

 

Du får nye perspektiver og 
tilgang til diversifisert 
informasjon 

 Noe av det aller viktigste med å nettverke er at du 
får tilgang til diversifisert informasjon som gir deg 
nye perspektiver. Personer som er på horisonten av  

1. 

2. 

3. 

 

 Nettverk handler om fremtiden. Du bygger din egen og din bedrifts fremtid gjennom 
nettverk. Vi har listet 22 nyttige og fremtidsrettede fordeler man får ut av et nettverk. 

4. 
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 din verden, ser videre ut i verden hvor du selv ikke 
ser. Når du snakker med en person som har en helt 
annen bakgrunn enn deg og som har erfaring fra 
helt andre bransjer, vil din verden bli større.  

 Du utvider din horisont ved å få ny innsikt slik at 
du kan dra nytte av en bredere forståelse.  

 Det snakkes mye om diversifisering og mangfold i 
både politikk og næringsliv. Med god grunn. Ulike 
innfallsvinkler og synspunkter på samme 
utfordring gir et mer helhetlig bilde av løsningen. 
Finner du deg selv i fora hvor alle har samme 
holdning, forslag og hvor man lett blir enig om 
veien videre, bør det lyse en varsellampe. Dersom 
du virkelig ønsker å finne de beste løsningene, er 
mangfold og diversifisert informasjon helt 
avgjørende.  

 

Du øker din «executive 
presence» 

 Inspirerer du andre til å tro på deg?  «Executive 
presence» er kanskje ikke så lett å forklare, men du 
vet det når du ser det. Det handler om få dine 
kollegaer, dine ledere og andre til å forstå at du er 
kompetent og at du har et stort potensial – til å tro 
på deg. 

 En av de beste læringsformene vi har er visuell 
læring. Når du observerer personer med denne 
egenskapen og kommuniserer med dem, da lærer 
du. Jo mer du øker ditt samvær med de som 
inspirerer deg, jo mer vil du ta til deg av 
kroppsspråk, retorikk, holdning, blikk og aura. 
«Executive presence» handler om hvordan du ser 
ut, hvordan du snakker, hvordan du tenker og 
hvordan du handler.  

 «Executive Presence» utvikles gjennom dialog med 
andre ledere og med «oppover sammenligning». 
Denne psykologi teorien forteller at det å 
sammenligne deg selv med noen som er bedre 
enn deg selv, motiverer deg til å få samme suksess. 

 Nettverk er den beste arenaen for å lære av andre 
for å øke din egen «executive presence».  

 

Du styrker dine 
kommunikasjonsegenskaper 

 Har du noen gang sett to toppledere snakke 
sammen? Hvis du ikke har observert det, benytt 
neste mulighet du får. Det er noe helt eget. 
Indirekte forteller de historier om seg selv, sin 

business og markedet. Ofte nevner navn på en 
anerkjent person de i en situasjon har hatt 
tilknytning til - såkalt «namedropping». Det å 
knytte fortreffeligheten fra en anerkjent person til 
en selv, viser like mye egen fortreffelighet.  

 Nettverking tvinger deg til å snakke med 
fremmede. Det er kanskje ekstra viktig for 
introverte å øve seg på. Når du starter en 
nettverkingsreise vil du helt sikkert i starten 
eksperimentere med ulike kommunikasjons-
strategier for å gjøre deg interessant og 
inspirerende for andre. Etter hvert vil du bli mer og 
mer trygg på dine kommunikasjonsferdigheter. Du 
vil merke at du blir bedre og mestrer retorikken i 
god kommunikasjon. Kanskje du vil føle at du 
mestrer det godt og oppleve at du klarer å 
kommunisere ditt budskap på en god måte. Når du 
kjenner deg trygg på at du kan presentere deg selv 
for andre med klarhet og inspirasjon, vil 
nettverking og relasjonsbyggingen også føles 
lettere.  

 I 2008 ble det utført et eksperiment ved IBM’s 
forskningssenter [1]. De ville finne ut hvilken effekt 
nettverking hadde på personlig utvikling og på 
Business Leadership. Et av de store funnene gikk ut 
på at deltagerne utviklet sin profesjonelle 
kommunikasjonsretorikk betydelig.  

 Vil du bli god på kommunikasjon så er et fint sted 
å starte å delta i et nettverk. 

 

 Du utvikler deg som leder 

 Er du bereist i nettverksverden og kan navigere 
gjennom å både bygge og beholde et nettverk? 
Hvis svaret er ja vil du sannsynligvis kjenne deg 
igjen i dette punktet.  

 Det er mye «ledelse» å lære av nettverksbygging. 
Gjennom nettverking får du en kroppslig læring av 
lederegenskapene som handler om hvordan du 
knytter gode relasjoner i en gruppe med 
diversifiserte ledere, du lærer om åpenhet og å gi 
slipp på å kontrollere utfallet, du lærer om 
autentisk og inspirerende lederskap og ikke minst 
lærer du om kontinuerlig læring og innovasjon. Alt 
dette og mer til er lederegenskaper som det kan ta 
år å utvikle.  Ikke så rart at nettverking er å finne på 
strategiske lederutviklingsprogram, [11], [15]. 

 Heldigvis trenger du ikke å delta på et strategisk 
lederutviklingsprogram for å utvikle dine 
lederegenskaper på denne måten. Du kan lett selv 
delta i nettverk og utvikle din ledelse i et nettverk.  

5. 

6. 

7. 
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Du får en realitetssjekk 

 Når du jobber i samme konsern eller organisasjon 
over tid vil kulturen lett kunne bli ensrettet og du 
vil etter hvert få de samme «tankene» og 
«oppfatningene» av hvordan man gjør ting og hva 
som er viktig og mindre viktig som resten av 
organisasjonen. Over tid mister man berøring med 
realiteten utenfor din daglige verden.  

 Når man nettverker med mennesker utenfor ditt 
daglige virke i lignende posisjoner vil man få et 
nytt perspektiv på interne sannheter. Dette gir deg 
en realitetssjekk som er helt nødvendig.  

 I tillegg til å få en realitetssjekk på interne 
sannheter får man også en realitetssjekk på den 
eksterne verdenen. Man blir bevisst på bedriftens 
og ditt eget ståsted sett utenfra. Hvilket rykte og 
renomme har man egentlig? 

 

Du kan bli mer kreativ 

 Det å delta på et nettverk er ofte anbefalt som en 
aktivitet for de som ønsker å øke sin kreativitet [6]. 
Kreativitet har kanskje fortsatt ikke blitt berømmet 
med en anerkjent plass som «avgjørende 
lederegenskap». Men ettersom det har kommet 
mer forskning på området har det blitt mer og mer 
kjent at kreativitet er viktig i alle jobber [8].  

 Kreativitet er definert som «evnen til å sette 
sammen kjente elementer til noe unikt». Denne 
evnen øker ifølge ekspertene når du nettverker. 

 Når du møter divergert kunnskap, i et strategiske 
nettverk, integrerer du andres erfaringer og 
kompetanse til deg selv. Ved å relatere nye 
innsikter til ditt eget ståsted, vil man kunne finne 
løsninger og nye ideer til egen fremtid og til egen 
bedrift. 

 Dette kan for eksempel gi deg din neste 
forretningside, den manglende brikken i strategien 
eller løsningen på en organisasjonsmessig 
utfordring.  

 Ifølge nyere forskning på sammenhengen mellom 
kreativitet og nettverking [7], er det nå beviselig at 
hvis du ønsker å bli mer kreativ, ja, da kan du starte 
med nettverking. 

 

 

 

 

Du kan lage en 
kontaktliste for fremtidig 
behov 

 Er du god til å huske navn på personer og hvilken 
profesjon de har? Vi husker lett de vi kjenner godt, 
men blir antallet for stort av perifere forbindelser 
er det lett å glemme. For oss som kan trenge litt 
hjelp, finnes det både apper og software for å 
holde styr på alle kontaktene dine. Det finnes også 
løsninger for å legge inn personlige 
oppfølingsaktiviteter mot den enkelte og holde 
styr på hvilke ekspertområder hver person sitter 
med. Blir du en proff nettverker, er dette noe å 
vurdere. Søk etter «PRM (Personal Relationships 
Manager) systemer». Et godt eksempel er «Circles 
by ZooWho». Her kan du i tillegg til å legge inn all 
kontaktdata også administrere hvor ofte du ønsker 
å holde kontakt og få varsler. 

 Knekker du samtidig koden på å bruke «ditt skjulte 
nettverk» - nettverket bestående av bekjente av 
bekjente – ja, da snakker vi. Det å utvide sitt 
nettverk ved å få en introduksjon eller et navn fra 
en bekjent av en nær bekjent, øker ditt nettverk 
betydelig. Din kontaktliste over personer du kan 
kontakte ved et fremtidig behov blir raskt ganske 
stor. 

 

Det åpner dører til nye 
muligheter  

 Se for deg at du finner drømmejobben eller et 
spennende styreverv, blir invitert til å holde et 
foredrag, til forretningssamarbeid eller at du 
inkluderes i en sosial happening. Alt dette er 
muligheter som dukker opp gjennom nettverk. 
Noen finner muligheter som endrer hele deres 
livssituasjon. De fleste blir glad av å bli spurt og får 
en personlig boost. I verste fall er det bare å takke 
pent nei. Det mest spennende med dette er at det 
kan dukke opp en dør du aldri hadde tenkt på selv 
eller noen gang sett for deg. 

 Nettverking er en av de mest kraftfulle metodene 
for å klatre på karrierestigen eller for å få åpnet 
dører for andre muligheter. I 2017 utførte LinkedIn 
en global studie på ulike effekter av et profesjonelt 
nettverk. De fant at 80% mener nettverk er viktig 
for karriere suksess. En av hovedgrunnene til dette 
er alle de ulike mulighetene som dukker opp 
gjennom et nettverk som man aldri ellers hadde 
tenkt på eller vært disponert for.  

  

9. 

8. 10. 

11. 
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 Er du en lesehest finner du utallige bøker på emnet 
med gode eksempler. Et par av de mest kjente 
bøkene er Keith Ferrazzi’s «Never eat alone» og 
«Superconnector» av Scott Gerber.  

 Vi er helt avhengige av andre personer. Hele 
forretningsverdenen kjører i prinsippet på 
koblingen av mennesker [3]. Er du en av de som er 
åpen for fremtidige muligheter, ja, da må du bli 
disponert og sikre en plass i et nettverk. 

 

Du kan få hjelp 

 Har du noen ganger måttet omstille deg etter noe 
som har skjedd utenfor din kontroll? Kanskje en 
markedsendring, en omorganisering eller at du 
mister en nær kollega? Eller har du opplevd å være 
i en strategiprosess med en følelse av å stå fast, at 
det er noe du har oversett eller mangler 
informasjon til? I slike situasjoner kan man kjenne 
på både redsel og usikkerhet. Det er ofte nyttig å 
få hjelp av noen utenfor din daglige sirkel.  

 Det finnes utallige former for konkret hjelp man 
kan få av et nettverk. Har du bygget god en 
nettverksrelasjon er folk glade for å hjelpe. Den 
vanskeligste er ofte å ta steget ut av komfortsonen 
og be om hjelp.  

 Eksempler på hjelp man kan få fra et godt nettverk 
er verdifulle råd, tilbakemelding på noe man 
vurderer, hjelp til å starte en bedrift [5] eller få 
støtte til å lande drømmejobben. Det er ekstremt 
verdifullt å sparre og diskutere utfordringer og 
løsninger med erfarne personer. 

 I et nettverk vil du møte noen som allerede har 
gjort reisen du er i ferd med å gjøre. Kanskje noen 
til og med har gjort reisen flere ganger.  

 

Du får muligheten til å 
hjelpe andre 

 En av hovednøklene til det å skape gode 
nettverksrelasjoner er å tenke ut hva du kan bringe 
til bordet og hvordan du kan hjelpe. Alt fra små råd 
til praktisk bistand er god hjelp. En genuin 
holdning om å hjelpe er en nøkkel for å få et 
effektivt, profesjonelt nettverk. Dette er ikke bare 
viktig for samfunnet som helhet. Det å hjelpe 
andre med deres profesjonelle mål oppleves også 
sjelelig givende.  

 Gjennom nettverking kan du koble deg opp mot 
mennesker som trenger akkurat deg. 

Du kan finne «personer» 
du søker 

 Hvis du er på jakt etter en mentor, en ny 
medarbeider eller en forretningspartner med en 
spesifikk bakgrunn og kompetanse er det å 
benytte ditt eksisterende nettverk en kvalitetssjekk 
i seg selv. Ofte trenger du noen med en spesifikk 
kompetanse og profil som du kan være sikker på 
vil fungere godt. Det å få tips og anbefalinger fra 
ditt nettverk er kanskje en av de beste måtene å 
finne både den riktige personen og samtidig få en 
referanse og kvalitetssjekk. Har du noen i ditt 
nettverk som har et stort nettverk? I så fall kan du 
være ganske spesifikk når du spør om han eller 
hun kjenner noen med den profilen du etterspør.  

 Dette kan være både billigere, mer tidsbesparende 
og ikke minst mer treffsikkert enn om du benytter 
andre kanaler. 

 

Du får bedre lønn 

 Nettverksrelasjoner er genuine og ekte relasjoner. 
Det lønner seg sjeldent med en egosentrisk 
tilnærming for å få personlige privilegium når du 
bygger nettverk. Samtidig er det ikke til å stikke 
under en stol at over tid får de med et godt 
nettverk, bedre lønn enn de som ikke har et 
nettverk. «Du får bedre lønn av å nettverke. Men 
det lønner seg ikke å nettverke for å få bedre 
lønn.»  

 Den beste holdningen til det er om du ikke 
fokuserer på å få mer penger, men bare vet at økt 
lønn er en sideeffekt av nettverking.  

 Det er den senere tid gjort mye forskning og 
studier på effekten av nettverk. Et eksempel som 
tydelig viser koblingen mellom nettverk og lønn er 
utgitt av Hans-Georg Wolff og Klaus Moser i 2009 
[4]. Den viser helt klart at over tid gir et godt 
nettverk også økt lønn.  

 Når du finner forskning som samtidig finner 
sammenheng mellom nettverk og økt 
jobbtilfredshet [2], mellom nettverk og økt 
jobbkvalitet [2] og ikke minst mellom nettverk og 
raskere karriere [4]. Ja, da er det kanskje ikke så rart 
at også lønn øker som en sideeffekt. 

 En helt tydelig konklusjon er at nettverk kan ansees 
som en investering som betaler seg tilbake i 
fremtiden.  

 

 

12. 

14. 

13. 

15. 
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Du kan finne klarhet i 
hvordan du ønsker å 
bygge din fremtid 

 Har du lurt på hva du skal drive med fremover? 
Periodevis i vårt profesjonelle liv kjenner vi alle på 
faser hvor vi er usikre på hvilket profesjonelle steg 
vi skal ta rundt neste sving. Noen lurer på om de 
skal akseptere et jobbtilbud de har fått. Noen 
tenker på de skal starte egen bedrift. Andre 
vurderer å bytte jobb og tenker på hvor de skal gå. 
Drømmejobben er ulik for oss alle. Hva som er 
viktig for hver av oss er individuelt. Ingenting er 
bedre når følelsen av at det man gjør er «riktig og 
givende». 

 Gjennom samtaler med personer i et nettverk som 
har prøvd ut ulike ting, vil man selv kunne få 
klarhet i hva man vil og hvordan man skal kunne 
bygge sin egen fremtid. Det er først når du har 
klarhet i karrieremessig retning, at du virkelig kan 
ta grepet rundt å bygge fremtiden din.  

 Det er veldig vanlig å prøve ut nettverking første 
gang når man allerede er i et jobbyttemodus. Husk 
da på at det tar tid å bygge nettverksrelasjoner.  
Hvis du virkelig ønsker å bygge din fremtid 
gjennom nettverk, ikke vent. Begynn nå. 

 

 Det gir deg økt selvtillit, 
økt mental helse og du 
blir lykkelig 

 Har du noen gang vært i et personlig uvær? Ifølge 
Folkehelseinstituttet [12] vil 1 av 5 oppleve 
depresjon en gang i løpet av livet. Det å utvikle 
gode relasjoner er ifølge verdens største forskning 
på lykke «Harvard Study of Adult 
Development» [13], den aller beste indikasjonen på 
langsiktig lykkefølelse. Det er noe vi alle både 
ønsker og trenger. Gjennom nettverking med 
likesinnede vil man kunne utvikle en følelse av 
psykologisk nærhet. Opplevelsen av kameratskap 
øker vår selvverd, hensikt og livsmisjon.  

 Jo flere mennesker du relaterer deg til i ditt liv, jo 
mer vil du ta steget utenfor komfortsonen og 
bygge helt uvurderlige sosiale ferdigheter. Dette er 
en viktig læreprosess. Etter hvert som 
mestringsfølelsen kommer, får du også økt selvtillit 
og din mentale helse bedres. 

 Dette er noe du vil dra nytte av i ulike aspekter av 
ditt liv, ikke bare for din profesjonelle reise. 

 

Du blir inspirert og 
motivert 

 Det sies at du ikke kan miste motivasjon. Den må 
skapes. Dette er jo selvsagt et utsagn satt på 
spissen og kan kanskje kjennes provoserende for 
noen.  Men like fullt ligger det noe fornuftig i det. 
Det ligger en melding om at du må selv ta ansvar 
for å holde deg motivert. Du må selv passe på at 
du gjør de tingene som motiverer deg.  

 Dersom du knekker koden for nettverking, vil du 
oppleve at det er både motiverende og 
inspirerende å være en del av felleskapet [14].  

 Ofte er det slik at når du drar fra nettverksmøtet 
har du fått ny innsprøyting av motivasjon og 
inspirasjon fra erfarne og kompetente likesinnede. 
Et avbrekk fra en ellers hektisk hverdag. Klar til å ta 
fatt på neste uke.  

 

Man blir mer strategisk 

 Har du noen gang hørt at du må tenke litt mer 
strategisk? Strategisk tenkning er for mange et 
utydelig begrep. For hva er det egentlig? Hvorfor 
alt maset om å bli strategisk? 

 Strategi handler om fremtiden. Det handler om å 
legge planer og aksjoner for fremtiden. Det er ikke 
verre enn det.  

 Så hvis du er en av de som har en oppfatning av at 
strategisk tenkning kun er for toppledere, tenk om 
igjen. Dette er relevant for alle nivå i en 
organisasjon.  

 Et godt eksempel på strategisk tenkning er om du 
stiller deg selv spørsmålet om den EGENTLIGE 
årsaken. Når du møter en utfordring i din jobb, er 
det lett å slukke brannen som har oppstått. Alle blir 
fornøyde. Men hvis det samme skjer igjen og igjen, 
kan det være tid for strategisk tenkning. Hva er 
den underliggende årsaken - den EGENTLIGE 
årsaken til at det går galt gang på gang? Kanskje 
må du stille spørsmålet flere ganger for å komme 
til rotårsaken. Dette er en god øvelse på strategisk 
tenkning. 

 Et annet klassisk eksempel er når du vurdere et 
nytt produkt eller markedsområde. Også her vil du 
måtte stille deg selv vanskelige spørsmål knyttet til 
det nye markedet. 

 Ingen kan forutse fremtiden: Men alle kan 
orientere seg om trender og hva de beste gjør. Og 
dette bruker vi ofte nettverk til.  

  

16. 18. 

17. 

19. 
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Man øker sin synlighet 
og sin profesjonelle verdi 

 Vi har allerede en merkevare. Er du klar over din? 
Personlig og profesjonell verdi sier litt om hvordan 
man skiller seg ut blant andre. Derfor er dette så 
viktig i en profesjonell sammenheng. 

 Nettverk er en perfekt arena for øke egen synlighet 
og spisse merkevaren man har. Tar du grep om din 
personlige verdi gjennom nettverk, vil du underveis 
begynne å oppdage hvilke fasetter med ditt eget 
brand som gir resonans hos andre. Dette vil hjelpe 
deg ytterligere til å styre din historie og din 
merkevare. 

 Har du bygd en nettverksrelasjon basert på tillit, 
har du også demonstrert din profesjonelle verdi på 
en god måte. Du blir synlig og kjent for det du kan. 
Dette kan gjøre at du blir kontaktet for fremtidige 
muligheter og kan gi deg store fordeler i 
profesjonell sammenheng. Ved å kommunisere 
tydelig hvem man er og hva man står for, får man 
naturlig autoritet. 

 

Det gir deg muligheten 
til å møte spennende og 
unike mennesker 

 Hvis du bestemmer deg for å øke ditt nettverk er 
det lurt å gå frem med en åpen holdning. Du vet 
aldri hvem du møter. I samtaler med andre vil du 
kunne finne at du snakker med en person som har 
en unik og kanskje for deg en spennende 
bakgrunn. Du kan til og med komme over 
høyprofilerte og kjente personer, suksessfulle 
entreprenører eller investorer som er på utkikk 
etter deres neste store ide. Hvem vet.  

 Kanskje du plutselig innser at du er i en situasjon 
på riktig sted til riktig tid og dører åpnes. Det er 
mye tilfeldigheter i alles karrierereiser.  

 

Organisasjoner og 
Bedrifter får bedre 
resultater og økt salg 

 En fin oppsummering på de foregående 21 
gevinstene av nettverking er at organisasjoner som 
legger opp til nettverking blant sine ansatte får  

 

 

 bedret sine resultater og får økt salg. Summen av 
alle plusser med nettverking som vi her har belyst, 
gir en stor gevinst til bedriftene i form av 
omsetning og resultater.  

 I 2016 ble dette bekreftet gjennom en 
forskningsstudie utført i England [9]. Du vil finne 
flere studier som konkluderer med det samme [10]. 

 Nettverking gir gevinster både personlig og til 
organisasjoner og bedrifter. 

 

 

 

**** 

 

 

 

 Mange kjenner seg igjen i å synes at det er 
viktig og verdifullt å ha et godt nettverk Disse 
22 unike årsakene viser helt klart at nettverk gir 
stor verdi. Samtidig er det ganske vanlig å 
tenke at man gjerne skulle hatt et bredere og 
sterkere nettverk enn det man har.  

 Hvis du ønsker å utvide ditt strategiske 
nettverk, krever det en ekstra innsats og 
investering i tid. Disse relasjonene oppstår ikke 
like naturlig av seg selv. Du må være de bevisst, 
og selv ta ansvar for å få kontakt og oppsøke 
ulike nettverk. Det er for de fleste av oss en 
øvelse på å gå utenfor komfortsonen. 

 I tillegg er det jo i nettverkingens natur at tiden 
du investerer gir mer langsiktig avkastning og 
løser ikke nødvendigvis de utfordringene som 
du har i dag. Så derfor er det ikke så rart at det 
å etablere et effektivt og godt nettverk, ikke er 
noe alle prioriterer. 

 Vi håper vi har vist viktigheten av dette på en 
tydeligere måte slik at kanskje flere velger å 
investere tiden og energien som kreves for å 
komme i gang. Avkastningen på din investering 
vil garantert være verdt det. Vi unner flere 
profesjonelle gleden av å bygge sin fremtid mer 
bevist. Alle kan skape fremtid på denne måten. 

20. 

22. 

21. 
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