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Hvem er jeg?

Jeg har en lang erhvervskarriere bag mig i medie- og
underholdsbranchen - de seneste knap 9 år hos Dagbladet Børsen. 
 
 I dag driver jeg min egen virksomhed, Waltersdorff consulting hvor
jeg afholder workshops i alt fra netværk og smalltalk til innovation og
kreativitet.  Jeg arbejder også som strategisk rådgiver og
sparringspartner for en lang række erhvervsfolk, hvor jeg skaber
overblik og bringer overordnet strategi ned til konkrete handlinger.  
 
Igennem hele mit liv, har det at skabe og vedligeholde relationer
været min store passion, og jeg ser tillidsfulde relationer som
fundamentet for et godt samarbejde.



HVORFOR NETVÆRKE?

Dine muligheder er summen af de mennesker, du
kender og den viden, du besidder. Hvis du med
andre ord ønsker at optimere dine muligheder har
du disse to faktorer at skrue på. Eftersom du læser
denne bog, forestiller jeg mig, at du allerede har en
stærk viden, men har indset, at nøglen til videre
succes ligger i at styrke dit netværk. 
Her er de fire vigtigste argumenter for, at du skal
netværke: 
 
•       Information – i netværkssammenhænge får
man den information, som man efterspørger. Som
en bonus vil du ofte opleve at få viden, du ikke
vidste, du eftersøgte… 
 
•       Inspiration – ofte giver andre menneskers
interesse og spørgsmål en fornyet måde at se dig
selv, dit arbejde og din arbejdsplads på.  
 
•       Promovering af din arbejdsplads – jo bedre et
omdømme din arbejdsplads har, jo bedre
udviklingsmuligheder har du og din arbejdsplads
for at kunne tiltrække kunder, kapital og
samarbejdspartnere. 
 

•       Promovering af dig selv – du ved ikke, hvad
fremtiden bringer, og hvornår du måske skal se
dig om efter et nyt arbejde eller en ny
samarbejdspartner. Samarbejde bygger på tillid,
og fundamentet for tillid skabes gennem et
stærkt netværk. 
 
Netværk kan sagtens have andre og individuelle
værdier, som kun gælder for dig. Vigtigst er, at du
afklarer med dig selv, hvad der motiverer og
driver dig. For det er den motivation, som du får
brug for, når det bliver svært. 
For ja, det er ikke altid let. Der kan opstå akavede
situationer, og du vil komme ud for uinteressante
samtaler. 
Men så længe, at du har fokus på at optimere dit
netværk, vil dine oplevelser kun blive bedre i takt
med, at du bliver mere erfaren. 
 
I denne bog, får du en hjælpende hånd og
inspiration til at komme godt i gang med at
netværke.  
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HVEM?Trin 1
Et rigtig godt sted at starte er at få et overblik over
omfanget af dit netværk. Hvis du ikke allerede nu har
en LinkedIn profil, vil jeg anbefale dig at få lavet en.
Det er nemlig sådan med netværk, at man skal bygge
sit netværk FØR man har brug for det.  
 
Det kan være lidt uoverskueligt at komme rundt i alle
hjørnerne i dine tanker. Derfor har jeg på næste side
tegnet et mindmap til inspiration. Det er en god måde
til at få tankerne lidt på gled, og du kan med fordel
tegne dit eget. Måske vil du opleve, at du også kan
tilføje flere led  - det kunne være, at du igennem en
gammel studiekammerat, er blevet introduceret til
personer, som du har en relation til, og derfor ville
være relevante, at været forbundet med.  
 
 Fordele ved at være forbundet via et socialt medie er
bl.a., at man ikke skal holde styr på skift af
mailadresser mv. samt at andre har mulighed for at
knytte dig til deres netværk.





Trin 2

Hvis du ønsker et alsidigt netværk hvor du kan blive
udfordret og lære andre perspektiver, er det en fordel,
at dit netværk er repræsenteret i mange forskellige
brancher og arbejdsområder. De fleste af os, har det
med at søge en omgangskreds, der matcher vores egne
værdier.  
 
 Ved at kende mennesker i forskellige hjørner af
arbejdslivet, får du mulighed for, at få informationer
og indsigter der på sigt vil give dig flere muligheder. 
 
På næste side kan du udfylde mindmappet for at få
overblik over, hvor dit netværk er koncentreret
omkring, og hvor du med fordel ville kunne udvide det.

HVOR?
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Nu har du overblikket over dit netværk. Måske ser du dine
kontakter i et helt nyt lys? Det at gå til reunion kan måske få en ny
og helt uventet interesse? Under alle omstændigheder, skal du nu
finde frem til, hvad der kan motivere dig, til at udbygge dit
netværk. 
Som allerede nævnt, er de mest oplagte:

 Information 
 Inspiration  
 Promovering af din arbejdsplads 
 Promovering af dig selv

Trin 3
HVORFOR?

DU VED IKKE,  

HVAD DU IKKE VED

Men det kan også være fordi du keder dig, gerne vil have en højere
markedsværdi, vil have et sjovere liv et.c. 



Jeg vil gerne have et større netværk fordi:

Jeg ønsker at opnå at:                                                                        Jeg vil gerne undgå at:

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 



Trin 4
HVORDAN?

Uanset hvor du færdes, er der mennesker omkring dig.  Prøv
evt. at starte med at tale med nogle fremmede i
supermarkedskøen. For de fleste,  er der mindre på spil hvis
det er fremmede mennesker.  
 
Tænk over, om du ved noget, andre kunne have gavn af. Hvis
du f.eks. kender en, der er jobsøgende, kan du sende dem et
relevant jobopslag. 
 
Invitér en gammel bekendt til kaffemøde. 
 
Tag initiativ til at planlægge en reunion med gamle kollegaer.

NÅR DU TALER MED ANDRE, SÅ

VÆR INTERESSERET I STEDET FOR

INTERESSANT

Forslag til steder at møde nye mennesker:

Sportsklubben 
Meld dig ind i et netværk 
Dine venners venner 
Receptioner 
Reunion 
Gamle kollegaer 
Kurser 
I en forening



Erkend at smalltalk er en positiv nødvendighed med det
formål at opbygge tillid, inden samtalen kan blive mere
meningsfuld. 
 
Find din naturlige nysgerrighed frem. Den du har med
dig og bruger, når du rejser til steder, hvor du ikke har
været før. Tænk på, at du har en unik mulighed for at få
indsigt i og viden om et andet menneske. 
 
Sæt et overskueligt mål. Beslut dig for eksempel for at
komme i snak med en eller to personer ved et
netværksarrangement/reception/social sammenkomst. 
 
Vær ikke bange for at bruge lidt selvironi for at gøre
samtalen mere ærlig (Ala: “Det er lidt overvældende –
jeg kender ingen her – hvad med dig?”) 
 
Udarbejd en smalltalk emneliste hjemmefra med
spørgsmål, der er interessante for dig, enkle at forstå og
relevante for andre.

5 enkle 
 råd 1. 

 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 5. 
 



Hvordan ville jeg kunne udvide mit netværk?  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Tag evt. udgangspunkt i eksemplerne på de to foregående sider.



________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

Al erfaring viser, at hvis du ikke er konkret forpligtet over for dig selv, forbliver de gode intentioner
som oftest intentioner og ikke konkrete handlinger. 
 
Vær derfor så konkret som muligt nedenfor - HVAD vil du gøre, HVORNÅR vil du gøre det og med
HVEM?

Trin 5

HVAD?

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

HVAD?                                 HVORNÅR                          HVEM   



...LIDT EKSTRA
Smalltalk er en forudsætning for at kunne skabe relationer. Jeg ved fra mine workshops
og kurser i smalltalk, at mange mener, at smalltalk er: 
 
     -overfladisk og uinteressant 
     -akavet og  
     -får dem til at skulle skrue ned for deres personlighed eller intellekt 
 
Derfor har jeg udarbejdet nedenstående do's and dont's samt en liste til konkrete
smalltalk emner. 
 
Hvis du skulle have lyst til at vide mere eller blive mere rutineret, kan du læse mere på
min hjemmeside om mit onlinekursus i smalltalk. 
 
 
 



DO'S
5 ting der virker 

Vær positiv, og smalltalk for at skabe tillid

Søg efter fælles interesser/bekendte

Tænk over om du har en viden, der kan hjælpe

andre

Vær åben overfor andres synspunkter

Lyt og spørg ind 



DONT'S

5 ting du aldrig må gøre 

Vær ikke afvisende over for folk der ikke

”virker vigtige”

Forvent ikke at andre hjælper dig

Uddel ikke visitkort uden at knytte et par

personlige ord 

Vær ikke for direkte

Tal ikke for meget om din situation hvis

modparten ikke viser interesse 



Emner 

Spørg ind til den  andens arbejde 

Aktuelle TV-programmer/nyheder 

Transporten  

Spørg om råd eller hjælp 

Brug anledningen  

Tal om stedet 

Fritidsinteresser 

Forplejningen 

Fælles bekendte 

 

Giv komplimenter 

Vejret 

Weekend-/ferieplaner 

Kommenter på omgivelserne 

Sportsresultater 

Beliggenheden 

Aktuelle offentlige begivenheder 

Jeres relation til stedet/anledningen 

Geografisk placering af bopæl

TIP: STIL UNDRENDE POSITIVE SPØRGSMÅL.



”Andre kan måske ikke huske HVAD 

du siger, men de kan huske hvordan 

du fik dem til at føle 
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