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9.1.

Sociale netværk i
forandringsprocesser: Med- eller

modspillere?
af ph.d.-stipendiat Christian Waldstrøm, e-mail: cwa@asb.dk,

Handelshøjskolen i Århus

“Vi måler vores ansatte i alle ender og kanter – men vi ved
faktisk ikke, hvordan de arbejder, taler og har det sammen.”
HR-manager i en større dansk industrikoncern i forandring.

Resumé På baggrund af forskning i sociale netværk i organisationer peger
forfatteren på det nødvendige i at være opmærksom på den rolle,
sociale relationer spiller i en forandringsproces. I perioder med for-
andringer kan sociale netværk virke som både mod- og medspillere
for ledelsen afhængig af, hvordan man bruger dem. For at kunne
afdække og forstå de sociale netværk anbefales det at bruge social
netværksanalyse, der i de seneste år er vokset frem som videnska-
beligt underbygget og praktisk anvendeligt værktøj. 

1. Indledning

I en tid hvor forandringsledelse bevæger sig fra at være en
særlig ledelsesform til at være en permanent tilstand for
mange ledere, mangler der stadig megen viden om, hvor-
dan virksomheders sociale netværk opstår og forandres, og
hvilken betydning de har for virksomhedens forandrings-
processer. Det er ikke længere nogen hemmelighed, at de
sociale relationer i en virksomhed er en betydelig med- og
modspiller for ledelsen og ikke er noget, man kan tillade sig
at se bort fra. Specielt ikke i forbindelse med større foran-
dringer eller i implementeringen af ny teknologi, arbejdsru-
tiner eller organisationsformer.
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2. Sociale netværk

Definition Allerførst er det vigtigt at få defineret sociale netværk i en
organisatorisk kontekst. Sociale netværk er blevet defineret
meget forskelligt, ligesom navngivningen af dem ikke har
været entydig. De kaldes derfor også uformelle eller emer-
gente (opståede) netværk. Selv om de begreber til dels er
synonyme, er det vigtigt at holde tungen lige i munden, for
begreberne er afhængige af den definition, der ligger til
grund for dem. For at kunne bruge begrebet ‘uformelle net-
værk’ er det nødvendigt først at definere og identificere,
hvad et formelt netværk er, og derefter afdække, om de to
begreber nødvendigvis er gensidigt udelukkende og
udtømmende.

I akademiske kredse har der i nogen tid været en udbredt
enighed om at bruge betegnelsen sociale netværk, som dæk-
ker over de interaktioner mellem mennesker, der foregår i
sociale relationer. Det gælder både formaliserede relationer
(fx mellem overordnet og underordnet, køber og sælger),
uformelle relationer (fx venskaber) og de relationer, der ikke
så nemt lader sig kategorisere (fx fælles medlemskab af en
klub og naboskaber). Fordelen ved det begreb er derfor, at
det er muligt at beskæftige sig med multiplekse relationer,
hvor to personer har mere end en type forhold til hinanden.

Flydende grænser i 
praksis

For i praksis vil relationer mellem mennesker sjældent være
enten/eller: I formelle strukturer som på en arbejdsplads vil
der uvægerligt opstå personlige relationer og følelser mel-
lem de enkelte ansatte som følge af deres formelle og
arbejdsrelaterede interaktioner. Omvendt er det ofte person-
lig sympati og tiltrækning, der afgør om formelle relationer
har succes. 

Populærlitteraturen I den populære “How-to”-litteratur, i journalistiske fremstil-
linger og i daglig tale bliver man ofte mødt med idéen om, at
man kan og bør styre, vedligeholde og trimme sit personlige
netværk – i det mindste være bevidst, om at man har et.
Nogle taler om, at man har en netværksportefølje, som man
skal pleje og sørge for er tilpas diversificeret, bredtfavnende
og robust. Mens det har en vis intuitiv tiltrækning og givet-
vis en vis praktisk anvendelse at tænke i de baner, skjuler
det en række primære egenskaber ved sociale relationer.
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3. Baggrund for sociale relationer

Basale, psykologiske 
mekanismer 

Meget tyder på, at sociale relationer i mange tilfælde opstår
ubevidst og som følge af nogle helt basale, psykologiske
mekanismer. Grundlæggende gælder det, at mennesker
ikke ophører med at være sociale væsener i en organisato-
risk sammenhæng. Derfor vil en række personlige behov
stadig blive søgt dækket af eller igennem personlige relatio-
ner på arbejdspladsen.

Tilhørsforhold Som mange andre dyr er mennesket som udgangspunkt et
socialt væsen, der løbende vil søge at opnå og bekræfte et til-
hørsforhold i forhold til de sammenhænge, det færdes i. Ofte
vil det ske på bekostning af en grad af individualitet.
Omvendt vil man ofte søge bekræftelse af ens selvværd og
identitet i sociale sammenhænge ved at spejle sig i de relatio-
ner, man indgår i, og som i sig selv er med til at skabe ens
identitet. 

Defensive 
mekanismer

Derigennem vil man også kontinuerligt få tilpasset sin
sociale virkelighedsopfattelse ved dels at få be- eller afkræftet
sin forståelse af den sociale kontekst, man befinder sig i, og
dels ved selv at påvirke andres opfattelse. Samtidig kan net-
værk fungere som defensive mekanismer, dvs. som forsvar
mod udefrakommende trusler – hvorvidt de er reelle eller ej.
Endelig kan netværk have den funktion at minimere risiko for
den enkelte, bl.a. ved at aggregere positive inputs og sprede
negative inputs.

I modsætning til disse primært ubevidste motiver for at
have en række relationer med andre på sin arbejdsplads kan
nævnes en række mere bevidste og aktive motiver:

Organisations-
politiske motiver

Mange undersøgelser har vist, at vidensøgning ofte foregår
gennem uformelle relationer i en organisation, dvs. udenom
de formaliserede kanaler. Det gælder både konkret informa-
tion, kompleks viden og indsigt i organisatoriske forhold,
herunder sladder og rygter. Et af de mest bevidste motiver
for at danne og udvikle et socialt netværk er det organisa-
tionspolitiske motiv, idet man derigennem kan skabe og
udnytte sin magtbase.

4. Forandringsprocesser

Uanset hvordan forandringer initieres i en virksomhed, vil
de uvægerligt støde på en eller anden form for modstand af
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forskellig art blandt ansatte. Det er efterhånden nogen tid
siden, at beslutninger om ændringer blot blev vedtaget af
ledelsen og så implementeret i form af ordrer ned igennem
organisationen. En række eksempler viser, at selv dengang
det foregik sådan, modarbejdede medarbejdere sådanne
ændringer dog ofte uden direkte at nægte at adlyde ordrer.

Hawthorne-
studierne 

Blandt de mest klassiske i ledelseslitteraturen er Hawt-
horne-studierne, hvor forskere allerede i 30’erne var
opmærksomme på de uformelle gruppers betydning for
produktiviteten eller manglen på samme. Uformelt og uud-
talt opstod der en produktivitetsnorm, som var bestemt i et
komplekst samspil af sociale relationer.

Hvad enten man kalder det institutionalisme eller social
inerti, ved alle, der har forsøgt at ændre noget, at det af og til
føles, som om man slår i en dyne. Det er nemlig ikke altid
nemt at vurdere, hvor modstanden ligger, eller forstå, hvor-
for tingene ikke ændres.

Katalysatorer Nogle er fortalere for at udnævne og bruge forandrings-
agenter eller facilitatorer, der har det formål at bearbejde,
kontrollere, informere, katalysere, etc. udviklingen ved at
møde de forandringsberørte personer, hvor de er, og hjælpe
dem på vej. 

Betydningen af 
legitimitet

Skønt det lyder meget besnærende og sandsynligvis har sin
berettigelse i nogle sammenhænge, virker det ikke som et
troværdigt projekt at uddelegere rollen som facilitator til
enkeltpersoner og på den måde outsource det fra ledelses-
rollen. For hvis ikke ledelsen med sin autoritet og organisa-
toriske tyngde kan gennemføre en ændring, er det ikke rea-
listisk, at enkeltpersoner kan ændre noget blot ved at iklæde
dem en bestemt ‘forandringskasket’. En vigtig forudsætning
for at forandringer kan implementeres er netop, at de invol-
verede skal føle, at der ligger en stor grad af legitimitet bag,
og den kan blive kompromitteret af forsøg på manipulation. 

Man kan ikke bare ændre mennesker – opfattelser vil så
godt som altid være socialt forankrede, og derfor er det ikke
nok at tage fat i et par veltalende og positivt indstillede per-
soner og gøre dem til talsmænd for forandringerne. Hvis de
ikke har en tilpas stor tyngde i de sociale relationer, vil deres
job være umådeligt svært og kan endda virke stik imod hen-
sigten. De fleste vil trods alt hellere modtage en klar mel-
ding fra ledelsen, som de kan forholde sig eksplicit til end
føle, at de bliver forsøgt manipuleret i en bestemt retning.
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5. Sociale netværk som 
forandringshæmmer eller -fremmer

Usikkerhed Undersøgelser har vist, at i perioder med usikkerhed i virk-
somheder stiger antallet af e-mails internt i virksomheden
med op til 300 %. Andre undersøgelser viser, at folk bevidst
eller ubevidst øger kontakten med deres nærmeste kolleger
på bekostning af kontakter med mere perifere kolleger i
organisationen. Med andre ord vil man på organisatorisk
plan se, at forandringer vil få folk til metaforisk set at
‘trække følehornene til sig’ og ‘ride stormen af’.

Derfor vil hver enkelt søge mod de kolleger, som tidligere
har været med til at yde støtte og definere den sociale kon-
tekst. Samtidig vil ansatte i perioder med usikkerhed se
mod ledelsen for at finde en pejling derfra. Begge mekanis-
mer vil gå udenom ledelses-udpegede forandringsagenter,
der typisk hverken har organisatorisk tyngde eller fortrolig-
hed til at være afgørende i den situation. 

Organisatotisk 
tyngde

Det er vigtigt ikke at definere organisatorisk tyngde for
smalt, idet magt og autoritet kan have mange facetter i en
organisation, og i situationer med forandringer er det sand-
synligt, at tillidsbaseret magt spiller en vigtigere rolle end
hierarkisk baseret magt.

Graden af tillid Netop graden af tillid forankret i de sociale relationer vil
spille en stor rolle i forandringssituationer. Ikke bare tillid til
de personer, der forsøger at implementere ændringerne,
men også tillid til de nærmeste kolleger og den generelle
mængde tillid i organisationen, hvad enten man kalder det
organisationskultur eller social kapital. 

Advice netværk En anden væsentlig faktor i forandringssituationer er relati-
onerne mellem ansatte, der spørger hinanden til råds
(advice netværk). Uanset formel placering, jobbeskrivelser
og hierarkisk afstand vil folk typisk søge mod nogle
bestemte personer for at søge råd og vejledning både om
praktiske, arbejdsrelaterede emner (“Hvordan gør jeg det?”)
og organisatoriske spørgsmål (“Hvem plejer at gøre det?”).

De personer, som mange spørger til råds, vil have en meget
vigtig rolle i forandringsprocesser, da deres holdninger og
meninger i et vist omfang vil blive kopieret og spredt gen-
nem de sociale relationer. Er de positivt indstillede over for
ændringerne, vil det være noget nemmere at få resten over-
talt også og vice versa.
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I nogle tilfælde kan de sociale netværk være en hindring i
sig selv: Nemlig i de tilfælde, hvor en forandring vil ændre
på de uformelle magtforhold, der med tiden er blevet byg-
get op i de sociale netværk. Principielt vil denne modstand
ikke være anderledes end, hvis en afdelingsleder fx kæmper
mod en forandring, der ville tage ansvarsområder fra
hende, men blot mindre tydeligt.

Organisatorisk magt Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan organisatorisk magt
kan være indlejret i de sociale netværk, og at modstand mod
forandring kan skyldes den ændring af magtrelationerne i
de sociale netværk, som ændringen vil medføre, og at mod-
standen dermed ikke altid er møntet på selve ændringen.

Fordi sociale netværk opstår ud fra de enkeltes behov,
udvikler de sig med tiden og afspejler de interpersonelle
relationer på en arbejdsplads i modsætning til de formelle
strukturer, der fremstår statiske. 

6. Afdækning af sociale netværk

En medspiller Der er dog ingen grund til at se de sociale netværk som en
trussel eller en modspiller i organisationens forandringspro-
ces. Med et kvalificeret bud på, hvordan de sociale relatio-
ner ser ud i en virksomhed, vil det være noget nemmere at
bruge de sociale netværk som medspiller i en forandrings-
proces.

Ofte vil det ikke kræve mange minutter i en ny organisation,
før man får de første, intuitive fornemmelser for, hvordan de
indbyrdes sociale relationer på arbejdspladsen ser ud, men
det tager lang tid at få et nogenlunde fuldstændigt billede
af, hvordan folk interagerer.

Social Netværks-
analyse 

De sidste 10-15 år er et nyt felt inden for organisationsteo-
rien, Social Netværksanalyse (SNA), vokset frem og er som
analyseredskab blevet brugt i en lang række virksomheder i
bl.a. USA. Ved hjælp af SNA er det muligt at tegne et kvali-
ficeret billede af de sociale netværk i en organisation og der-
med hjælpe beslutningstagere til at forstå, hvor og hvordan
man mest effektivt skal sætte ind i de forskellige stadier af
en forandringsproces.

SNA foregår almindeligvis ved, at hver medarbejder i en
afdeling eller organisation bliver stillet en række spørgsmål
om, hvor ofte han eller hun taler med hver af sine kolleger,
og hvad de taler om. Det kan fx også være spørgsmål af
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typen: “Hvem går du til, hvis du skal have hjælp til at løse et
problem?”. Sammenholdes svarene fra alle medarbejdere
giver det mulighed for at tegne et netværksdiagram som
vist nedenfor i figur 1:

Figur 1. Netværksdiagram af en dansk organisation (sort = mand / hvid = kvinde)

Netværket i figur 1 afspejler, hvem der taler personligt sam-
men i den pågældende organisation, og rent intuitivt vil
man se et mønster i netværket, som vil være svært at komme
udenom. I en forandringssituation vil det være klogt at være
opmærksom på følgende (eksemplerne tager udgangspunkt
i diagrammet i figur 1):

Netværkets struktur:

Ved hjælp af kvantitative beregninger af netværksdataene er
det muligt at give forskellige mål på hvor tæt, centraliseret,
fragmenteret og sammenhængende et netværk er. Ved at
bruge et netværksdiagram kan man dog ofte (specielt ved
mindre netværk) danne sig et indtryk af de mål. Fx er det
karakteristisk, at netværket er fragmenteret og skrøbeligt,
idet den meget tætte kontakt i venstre side modsvares af
meget få kontakter i højre side af netværket. 
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Stjerner:

Flest forbindelser Stjerner er de personer, der har flest forbindelser. I dette
eksempel er der flere stjerner i den tætte gruppe i venstre
side, og det har en stor betydning, at de kommunikerer så
meget med hinanden. Umiddelbart skulle man tro, at de har
en stor magt, idet de har kontakt med så mange mennesker,
men eftersom de er forankrede i den tætte del af netværket,
betyder det også, at de ikke har nogen kritisk rolle: Uanset
hvad de siger eller mener, vil dem, de kommunikerer med,
høre flere andres meninger om det samme. 

Stor kontaktflade Stjerner spiller en stor rolle i forandringsprocesser, fordi de
har så stor en kontaktflade, men omvendt vil det ikke være
nok at overbevise en enkelt af dem om det positive i foran-
dringerne, da de personers meninger typisk vil være kraftigt
påvirkede af deres nærmeste kollegers meninger. I sådant et
tilfælde vil det være vigtigt at forsøge at påvirke hele grup-
pen på en gang.

Broer:

Broer er de personer, der fremstår som en undergruppes
kontakt til andre personer eller grupper. Denne rolle har nr.
13 fx. Havde det ikke været for ham, ville organisationen
have en gruppe personer, der taler meget sammen, men ikke
med andre end hinanden. Nr. 32 har en meget vigtig funk-
tion i denne sammenhæng, idet hans kommunikationsmøn-
ster holder netværket sammen. 

Betydning for infor-
mationsspredning

Disse personers rolle er afgørende for, hvordan informatio-
ner spredes i organisationen, idet de som eneste forbindelse
har mulighed for, bevidst eller ubevidst, at fordreje de infor-
mationer, de siger videre. Det gør dem til nøglepersoner i
forandringssituationer, da deres modstand hurtigt ville
kunne forplante sig fra den ene undergruppe til en anden. 

Isolerede:

De mest oplagte i denne kategori er de tre mandlige ansatte
nederst til højre. Ifølge diagrammet har de angiveligt ingen
personlig kommunikation med deres kolleger i det daglige.
Dertil kommer de semi-isolerede, der kun har en personlig
kommunikation med en enkelt kollega. Hvorvidt det er
uhensigtsmæssigt, at der er sådanne isolerede på en arbejds-
plads kan ikke bedømmes uden videre, da det afhænger af,
hvorfor de er isolerede i netop det netværk. 
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Uden størrre 
indflydelse

Idet de personer ikke har ret meget kontakt med deres kolle-
ger, vil de typisk ikke have den store indflydelse i organisa-
tionen, men dermed har de typisk heller ikke mulighed for
at blive påvirket i samme grad som de andre, og dermed
skal man være opmærksom på, om holdningsændringer er
nået helt ud til de sidste i organisationen. De isolerede kan
nemt være uundværlige i forandringsprocessen, men er i
sagens natur sjældent dem, der giver deres meninger til
kende offentligt, og dermed overses de nemt.

7. Forandringer gennem social 
netværksanalyse

Enhver organisation bør derfor være bevidst om betydnin-
gen af de sociale relationer i det daglige, men særligt i peri-
oder med forandringer, hvor netværkene virkelig træder i
karakter og kan være med til at hindre eller fremme foran-
dringsprocesser. 

Svært at adskille 
relationer i praksis

Selv om det er nødvendigt og frugtbart at adskille de for-
skellige typer af sociale relationer i arbejdsrelaterede, råd-
førsels-, og tillidsrelationer, er det i praksis ikke nemt.
Mange arbejdsrelaterede relationer udvikler sig fx til at
omfatte grader af sympati (eller aversion), hvilket over tid
vil påvirke graden af tillid, som kan være afgørende for, om
man spørger andre til råds. Derfor vil der sjældent være tale
om enten/eller, men snarere om en række forbundne og
gensidigt påvirkende relationer.

Et tværsnit Den intuitive appel ved social netværksanalyse bør vække
til besindighed. Som med andre analyseværktøjer viser den
kun et bestemt tværsnit af organisationen. I praksis vil man
ud fra nogle metodemæssige overvejelser foretage analyser
af flere netværk i samme organisation og supplere med
oplysninger om fx anciennitet, den formelle position, alder,
etc. Sideløbende vil man foretage en række interviews med
ansatte for at teste, om netværket er en tilpas god beskri-
velse af de sociale relationer, og om respondenterne har for-
stået det samme ved fx ‘at tale personligt med’. 

Overfortolkning Men selv om den metodemæssige del er korrekt udført, skal
man stadig være påpasselig med ikke at overtolke. Selv om
metoderne er blevet meget raffinerede de sidste 5-10 år, vil
ingen seriøse netværksanalytikere anbefale, at man træffer
større afgørelser på baggrund af en netværksanalyse alene.
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Analogien med et røntgenbillede bliver ofte brugt i den
sammenhæng: Ingen læge vil på betryggende vis undersøge
sine patienter udelukkende vha. røntgen, selv om det er et
uundværligt diagnosticeringsværktøj. 

Større organisato-
riske forandringer 

Selv med de begrænsninger, der ligger i SNA, er der dog
ingen tvivl om, at det specielt i forbindelse med større orga-
nisatoriske forandringer vil være en stor fordel for ledelsen
at kunne få en tilpas god beskrivelse af de sociale netværk.
Det gælder også i andre situationer, hvor der fx skal sam-
mensættes grupper på tværs af organisationerne, sammen-
lægges eller opsplittes afdelinger eller som understøttelse af
videndelingen i en virksomhed. 

I de sammenhænge vil et tilnærmet diagram over de sociale
relationer være mere værd end det formelle organisations-
diagram.

8. Om forfatteren

Christian Waldstrøm har i efteråret 2003 indleveret sin ph.d.-
afhandling om organisationers sociale netværk til bedøm-
melse ved Handelshøjskolen i Århus. I forbindelse med sin
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hold ved universitetet i Pittsburgh, hvor en række af de føre-
nde forskere i social netværksanalyse arbejder. Derudover
har Christian foretaget en række netværksanalyser af for-
skellige typer organisationer i Danmark.
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