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Tillid
Udfordring
At udvikle og vedligeholde 
tillidsfulde relationer og 
håndtere holdændringer i 
netværket 
(Axelrod,1984; McGuire, 2006; 
Keast et al, 2004; Huxham & 
Vangen, 2005; Gulati et al ., 
2011)  

Hvorfor er det en 
udfordring?
Tillidsfulde relationer tager tid 
at opbygge, og skal have 
opmærksomhed hvis tilliden 
skal opretholdes over tid. 
Primært fordi at gensidighed 
(reciprocity) udvikles gennem 
gentagende interaktioner 



Tillid
Mulige fokusområder
Igangsættelse af fælles 
aktiviteter med lav risiko der kan 
engagere netværket og 
herigennem synliggøre nye (og 
gamle) deltageres kompetence, 
gode intentioner og den fælles 
evne til opfølgning og at nå hele 
vejen i mål. 

Løbende “tillids check” i form af 
åben dialog om der noget vi 
skal tage hånd om

Spørgsmål:
Kan vi i højere grad 
accelerere processen 
hvormed vi opnår 
tillidsfulde relationer og 
vedligeholder de gode 
relationer vi har, igennem 
fælles handlinger med 
lavere risiko? 



Selvstændighed

Udfordring
Når vi træffer fælles 
beslutninger i netværket 
medfører det også et tab af 
autonomi og selvstændig 
beslutningskraft 
(Provan & Lemaire, 2012) 

Hvorfor
Nogle organisationer har 
vanskeligere ved at indgå i 
koordineret beslutningstagning, 
særligt når beslutninger ikke 
nødvendigvis direkte 
understøtter målene i egen 
organisation 



Selvstændighed

Mulige fokusområder
Vær opmærksomme på hvordan 
en potentiel beslutning kan 
påvirke 
deltagerorganisationerne 
forskelligt  

Spørgsmål:
Ved vi nok om hinandens 
udgangspunkt (ift det valgte 
indsatsområde) og hvad vi hver 
især bliver målte på? 

Hvordan kan vi blive klogere 
herpå? 



Omkostninger

Udfordring
Koordinationstræthed og dét at 
blive trukket i forskellige 
retninger 
(Huerta et al., 2006; Provan & 
Lemaire, 2012) 

Hvorfor
At arbejde sammen og koordinerer 
beslutninger i fællesskab tager tid 
og ressourcer fra den daglige drift 
i egen organisation.  

Derudover tilhører I også en lang 
række andre netværk hvilket øger 
ressourcebehovet og tiden I 
bruger på det fælles. 



Omkostninger

Mulige fokusområder
Tilpasning af form 

Skabe en netværkskultur der 
muliggøre at deltagere kan 
engagere sig med forskellig 
intensitet 

Spørgsmål:
Hvilke møder holder vi? (Er de/vi alle 
nødvendige?) 

Er formen forskellig afhængig af 
indholdet på dagsorden? (faciliterer 
vi møderne rigtigt?) 

Er indholdet (altid) relevant for alle 
deltagere?  

Hvordan kan vi hjælpe hinanden 
med at bevare overblikket?



Konsensus og 
commitment

Udfordring
At opnå konsensus om 
netværkets formål og mål og 
håndtere varierende 
commitment til netværket 

(Bryson et al., 2006;  
Vangen & Huxham, 2012;)

Hvorfor
Fordi I som deltagere indgår I 
netværket med forskellige 
perspektiver, prioriteter, 
niveauer af tillid og muligheder 
ift. prioritering af fælles mål over 
egne mål 



Konsensus og 
commitment

Fokusområde
Sørg for løbende at skabe plads 
til åbne drøftelser af mål og 
formål 

Spørgsmål
Er vi helt sikre på at vi er enige om 
hvad vi skal - og VIL - med 
netværket? 

Strategi vs. handling? 

Orientering vs. beslutning? 

Drift  vs. udvikling? 
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