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Baggrund

 Dette er en praktisk guide til, hvordan du 
skaber succesfulde netværk indenfor landdistrikts
udvikling – uanset om du gør det i din arbejdstid 
eller fritid. Netværk, hvor organisationer og personer 
med forskellige baggrunde arbejder på at gøre en 
forskel. På baggrund af observationer og intervie
ws med deltagerne i Benefit4Regions casestudier 
har vi hos Syddansk Universitet, Institut for Entre
prenørskab og Relationsledelse, samlet en række 

tips, hvor du kan lære af deres erfaringer: Hvilke 
faldgruber skal du undgå, og hvilke muligheder skal 
du gribe, når du giver dig i kast med at etablere et 
netværk.

Og det allerførste tip:  
Det er en god idé at læse guiden, inden du 
sætter netværksarbejdet i gang. 

Formålet med Interreg-projektet Benefit4Regions 
var at udvikle løsninger til nogle af de udfordringer, 
man møder i landdistrikterne  på tværs af den 
danske og tyske grænse. Vi startede ni casestudier, 
der hver fokuserede på forskellige temaer som for 
eksempel digitalisering, rekruttering og turisme. 

Samarbejde. Det var et nøgleord i alle ni 
 casestudier, og det er det, vi har undersøgt 
 nærmere, for at hjælpe andre med at skabe 
 succesfulde netværk på tværs af grænser. For 
samarbejde var dét, deltagerne skulle for sammen 
at finde løsninger på de udfordringer, de arbejdede 
med. 
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Deltagelse og involvering
Ethvert samarbejde starter med og bygger på del
tagelse. I vores undersøgelse af casestudierne tog 
vi afsæt i ”Trappen mod deltagelse og involvering” 
(Participation Ladder, Arnstein, 1969 og Luyet et al, 
2012) – en model, der viser de forskellige niveauer 
af deltagelse, der kan være i et netværk. Det trin, 
man som deltager befinder sig på, påvirker i høj 
grad, hvordan et netværksprojekt udvikler sig. Hvis 
alle for eksempel befinder sig på det nederste trin, 
”Manglende deltagelse og involvering”, er det uhyre 
svært for projektet at bevæge sig mod et bæredyg
tigt netværk, hvor deltagerne samarbejder.

Samarbejdet i casestudierne gennem
gik forskellige livscyklusser – og meget 
afhang af deltagernes egen motivation 
og af udefrakommende barrierer og driv
kræfter, som påvirkede lysten til at delta
ge, og i sidste ende det output man fik ud af 
case studierne. På side 9 kan du se en oversigt over 
den livscyklus, man som netværksgruppe typisk 
gennemgår.

Manglende deltagelse  
og involvering

Medium deltagelse  
og involvering

Høj deltagelse  
og involvering

Partnerskab

Lav deltagelse  
og involvering

1) Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224.
2)  Luyet, V., Schlaepfer, R., Parlange, M. B., & Buttler, A. (2012). A framework to implement stakeholder participation in environmental projects. 

Journal of environmental management, 111, 213-219.
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Alle har prøvet det: At blive placeret i en 
gruppe med mennesker, man ikke kender. 

Hvor det eneste, man ved første øjekast har tilfæl
les, er, at man skal løse en opgave i fællesskab. 
Sådan starter mange projekter, og man befinder 
sig i den fase (Se model side 9), man kan kalde 
”Stilstand”. Her er den opgave, man skal løse, en 
smule uklar. Deltagerne har egentlig mest fokus 

på at tilgodese egne interesser, og man deltager i 
gruppearbejdet på et lavt niveau. Ofte er man her 
på de laveste trin i ”Trappen mod deltagelse og 
involvering”.
Og hvordan kommer man som gruppe videre her
fra?

Find et fælles ståsted
Det er vigtigt, at gruppen finder et fælles ståsted. 
På den måde er alle deltagere enige om selve op
gaven – husk at gøre det løbende. Det gør arbejdet 
nemmere.

Brug også tid på at mødes personligt og lær 
 hinanden at kende. Gruppens fællesskab påvirker 
ens egen motivation.

  Step 1  
  på rejsen mod succesfulde netværk
 Ny opgave, ny gruppe – hvad nu?

Step 1 på rejsen mod succesfulde netværk
• Afstem forventninger
•  Lær hinanden at kende
• Mød personligt op til møderne
• Kend de andres forudsætninger
• Vær opmærksom på kultur og sprogforskelle
• Tag højde for geografisk afstand

4



Afstem forventninger

Do you speak English?

Ved at afstemme forventningerne til projektet og 
hinanden er det nemmere at forstå hinandens 
forudsætninger for at deltage. Og minimere risikoen 
for, at der opstår misforståelser om, hvor meget tid, 
energi og økonomi de enkelte deltagere kan lægge i 
projektarbejdet. 
I Benefit4Regions var der forskel på, hvor mange 
ressourcer en projektpartner og en netværkspart
ner havde til rådighed. Det påvirkede de forskellige 
deltageres interesse i at være en del af projektet, 
og i sidste ende også hvor meget tid, de brugte på 
projektet.

På tværs af landegrænser, men også på tværs af 
afdelinger i en organisation, kan man møde sprog 
og kulturforskelle. Det er derfor fra starten vigtigt at 
være opmærksom på netop disse forskelle. At tale 
om dem. Også inden de eventuelt udvikler sig til en 
uoverkommelig barriere for gruppearbejdet. 
Bliv enige om, hvilket sprog I taler i gruppen. Sørg 
for, at ingen tabes i svinget. Og støder I ind i kultur
forskelle – tal om dem, når I møder dem og gerne 

så tidligt som muligt. Der er for eksempel forskel på 
strukturen i danske og tyske kommuner, og det kan 
påvirke arbejdsgangene, og den måde man tilgår et 
projekt.   

Note!  
Vær opmærksom på, at hvert kommunalt 
system har sine styrker og svagheder! 

”Netværkspartnerne får ikke 
betalt deres tid for at deltage 
[i casestudie møderne]. Jeg tror, 
det er ren prioritering fra deres side 
af [at de ikke altid deltager]. De skal 
selvfølgelig bruge en hel dag på  
det. Og det er ikke altid, at de har  
tid til det.

 Deltager i Benefit4Regions casestudie.
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Forventningerne er afstemt – og I er 
 begyndt at finde fælles fodslag, og I håndterer 

de konflikter, der opstår undervejs i  gruppearbejdet. 
I har lært hinanden at kende og er ved at have 
dannet en ramme for projektarbejdet. I befinder jer i 
en fase (Se model side 9), hvor man stadig del tager 
i gruppearbejdet på et lavt niveau, men hvor   

I er gode til at rydde knaster af vejen og finde kom
promiser – noget, der er med til at drive projektet 
fremad (højt niveau af konflikthåndtering). En fase 
man kan kalde ”Fremspirende deltagelse”. Hvad 
skal I nu være opmærksomme på?

  Step 2 
 på rejsen mod succesfulde netværk
 Næste skridt som gruppe 

Støtte fra baglandet
En gruppes succes er i den grad afhængig af de 
deltagende gruppemedlemmer. Men deltagernes 
bagland har en næsten lige så stor indflydelse på 
den tid og energi, hvert medlem kan lægge i grup
pearbejdet. Et bagland, der bakker op og opmunt

rer, kan være med til at drive gruppens arbejde 
fremad  hvorimod et bagland, der misbilliger og 
kritiserer, kan være med til at underminere gruppe
arbejdet.
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Step 2 på rejsen mod succesfulde netværk
• Lederen er en nøgleperson
•  Involver deltagerne
• Støtte fra baglandet
• Find balancen mellem det opgaveorienterede og det sociale



Hvem har førertrøjen?
Netværksgruppens leder er en nøgleperson. Han/
hun påvirker de andre deltagere og deres motivation 
i forhold til projektarbejdet. Der er forskellige måder 
at gå til lederrollen – og ingen er rigtig eller forkert. 
Nogle lederes tilgang er topdown, andres er 
bottomup. Og man kan også stile efter en gylden 
middelvej. Om gruppearbejdet lykkes eller ej, hand

ler dog mest af alt om, hvordan lederen håndterer 
sin egen rolle, men også om de andre deltageres 
forventninger til den rolle, lederen tager. Er der ikke 
enighed om, hvad lederens rolle og opgaver er, kan 
det hurtigt forstyrre gruppearbejdet. 

Det succesfulde netværk
• Er en rejse, der tager tid
• Stil spørgsmål
• Spørg dig selv: ”Hvad er min motivation?”
• Sæt det rigtige hold for at få en harmonisk netværksgruppe
• Vær forberedt, og sæt mål
• Der er ingen best practice – husk konteksten

Involvering
Uanset tilgang er det vigtigt, at deltagerne i fælles
skab er involveret i netværksgruppens opgaver fra 
start. Alle skal involveres i at sætte mål, definere 
temaer og afstemme forventninger – og så er det 

lederen, der i sidste ende sørger for,  
at projektet udvikler sig. 
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Når du og gruppen har været gennem en tid med usikkerhed og småkonflikter og er nået 
frem til en form for enighed, vil I typisk ende i én af tre kategorier.

  Step 3
 på rejsen mod succesfulde netværk
 Et succesfuldt netværk  

Relationsorienteret deltagelse

Opgaveorienteret deltagelse

Den relationsorienterede gruppe har et højt niveau 
af samarbejde og konflikthåndtering. Her fokuse
rer lederen på at skabe stærke sociale relationer. 
 Lederstilen er bottomup og involverende. Det 
 betyder, at alle skal være med og være enige.   

I den relationsorienterede gruppe er der fokus på 
udvikling, og udvikling er en igangværende proces 
– der ikke kan reduceres til et facit med to streger 
under. 

I den opgaveorienterede gruppe har man et højt 
niveau af samarbejde, men et noget lavere niveau 
af konflikthåndtering. Her er lederstilen top-down, 
og det er lederen, der tager styringen og sætter 
rammen – og har det sidste ord.  

I den opgaveorienterede gruppe sker udvikling på 
grund af bevidste handlinger, og der arbejdes heni
mod konkrete mål. Målet er at ’skabe resultater’, så 
man kan færdiggøre opgaven  og i mindre grad at 
skabe sociale relationer. 
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Den gyldne middelvej
Der findes ingen rigtig eller forkert måde at arbejde sammen på som gruppe. Den 
relationsorienterede og opgaveorienterede gruppe har bare to forskellige måder at 
nå målet på. Og så er der nogen, der forsøger at finde den gyldne middelvej. Dén, 
hvor man balancerer mellem at være relationsorienteret og opgaveorienteret.
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Stilstand

Relationsorienteret 
deltagelse

Fremspirende 
deltagelse

Opgaveorienteret 
deltagelse



Kunne du tænke dig at vide mere om de ni casestudier og deres resultater? 
Alle resultaterne er blevet samlet i en online portal  

– læs mere på Copedia  www.copedia.eu
Printet hos Print & Sign, Campusvej 55, 5230 Odense M


