
Nettverk og
kollektive!ekt

Hva 
• Ditt nettverk er de menneskene du har bånd til på 

en eller annen måte. Det profesjonelle nettverket ditt 
er de menneskene som er relevant i forhold til ditt 
arbeid. 

• Kollektive!ekt er summen av at !ere aktører jobber 
sammen mot samme mål samtidig.

De !este som lykkes med å skape samfunnsendring gjør 
det sammen med andre. Nettverk og koblinger bidrar 
til en større helhet. Det kan være givende for deg som 
sosial entreprenør å prøve å bygge et nettverk sammen 
med andre sosiale entreprenører eller andre aktører. Da 
kan dere støtte hverandre, og øke de positive e"ektene 
av arbeidet deres både hver for dere og samlet sett.

Kollektive"ekt er i økende grad forstått som et nyttig 
tankesett for å takle sammensatte samfunnsutfordringer 
med mål om å få til langvarig endring. Et initiativ for 
kollektive"ekt kan enten foregå gjennom formelle 
partnerskap eller gjennom et mer uformelt nettverk. 
Man kan for eksempel sette sammen en gruppe 
relevante aktører med felles mål etter å ha gjort en 
interessentkartlegging.

Tett samskaping og samarbeid kan skje på veien 
til å oppnå kollektiv e"ekt, men er ikke strengt tatt 
nødvendig. Det skiller seg dermed fra samskaping. 
Nøkkelen for å oppnå en kollektiv e"ekt er koordinering, 
kobling og bruk av noe felles metodikk mellom !ere 
e"ekt-skapende aktører.



Tips: Se “Håndbok for støtte-
spillere” for mer grundig og 
utfyllende tekst om metoden 
som verktøy.

Når 
Å tenke nettverk er nyttig helt fra du begynner å tenke 
på å starte din egen virksomhet. Det er viktig å kjenne til 
hvilke andre aktører som jobber med de samme målene 
som deg og hvordan du kan formidle din unike verdi. 
Det er vel så viktig å ha gode allierte som du kan dele 
erfaringer og inspirasjon med, og gi og få støtte fra.

Når du planlegger eller har satt i gang med aktiviteter 
kan du gå sammen med andre aktører i nettverket ditt, 
som jobber for den samme samfunnsendringen, og 
støtte hverandre og oppnå kollektive"ekt.

Hvordan 
Når en gruppe med !ere aktører ønsker å skape et 
felleskap og et nettverk, vil det kunne være lurt å bruke 
noen prinsipper for å sikre at man går samme vei, sikre 
samme informasjon og noen felles møteplasser. 

Her kan man for eksempel ta utgangspunkt i disse fem 
prinsippene for å oppnå kollektive!ekt:

1. Sett felles agenda og konkrete mål.

2. Bruk felles målemetoder (se VisDet for inspirasjon).

3. Avtal forpliktende aktiviteter.

4. Ha hyppig og åpen kommunikasjon (kanal som gruppen velger 
sammen, eks. WhatsApp gruppe, SoMe)

5. Ha et felles sekretariat.




