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Vi ved alle sammen, at netværk er 
vigtige, at de findes overalt, og at 
de kan være (gen)vejen til mange 
forskellige positive forhold, både 
privat og professionelt. De opstår 
ofte af sig selv, og medarbejderne 
i vores moderne videnssamfund er 
ivrige efter at knytte nyttige relati-
oner med andre ressourcepersoner 
både indenfor og udenfor virksom-
heden. Med andre ord: Hierarkier-
ne er revet ned, og skulle Ægypter-
ne bygge om i dag, ville de bygge 
netværk og ikke pyramider. Som 
leder skal man altså bare læne sig 
tilbage og nyde det nye netværks-
samfund… eller hvad?

Christian Waldstrøm

Christian Waldstrøm er ph.d. og adjunkt 
ved Handelshøjskolen i Århus og
forsker i netværk, herunder samspillet 
mellem formelle strukturer og
uformelle netværk. Han skriver i øje-
blikket på en bog om ledelse af netværk
og fungerer som rådgiver inden for 
kortlægning og betydningen af netværk i
virksomheder. 
Han kan kontaktes på cwa@asb.dk 
eller 24850349

Kan du se dit netværk 
for bare relationer ?
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Denne artikels formål er ikke at prise 
netværks lykkesagligheder, for det 
kan man ikke undgå at læse sig til så 
mange andre steder. I stedet vil jeg pege 
på nogle af de områder, som man som 
leder skal være særligt opmærksom på, 
når det drejer sig om at forstå og hånd-
tere nogle af udfordringerne i netværk.

Ledelsesudfordringer i netværk
En af de væsentligste udfordringer er 
overhovedet at forstå og beskrive, hvad 
man mener med netværk i virksomhe-
der. Mener man de uformelle relationer, 
der opstår mellem kolleger i det daglige? 
Mener man de communities of practice 
(praksisfællesskaber), der opstår mellem 
ansatte med fælles faglige interesser? De 
professionelle netværk med samarbejds-
partnere og konkurrenter på markedet? 
De er alle netværk, bestemt, men de er 
også meget forskellige og tjener forskel-
lige formål. Derfor er det nødvendigt at 
skelne imellem dem og klart definere, 
hvad man forstår ved dem.

F.eks. bliver mange teams eller grup-
per i dag kaldt netværk – sandsynligvis 
fordi det lyder bedre eller mere trendy. 
Strengt taget kan man argumentere for, 
at et team er en særlig undergruppe af 
et netværk. Det er stadig nogle indi-
vider, der er forbundet med hinanden, 
bare med det særlige forhold, at alle 
er forbundet med alle andre og er klart 
afgrænset fra andre, der ikke er med i 
gruppen. Det har nogle fordele, fx mu-
ligheden for større tillid over tid, men 
også den risiko, at man kan gro fast og 
mangle inputs udefra.

I lærebøgerne om ledelse og organi-
sationsudvikling står der typisk mange 
sider om, hvordan man som leder ikke 
bare skal forholde sig til en flok indivi-
der, men også grupper. Det har en ræk-
ke konsekvenser for, hvordan man som 

leder kan motivere sine ansatte, uddele-
gere ansvar, og hvordan man skal måle 
performance. De problemer bliver kun 
endnu større, når man i stedet for mere 
eller mindre faste teams skal håndtere 
medarbejdere, der dynamisk ændrer de-
res relationer og dermed skaber et net-
værk, der er under konstant forandring 
og er åbent i modsætning til de lukkede 
og afgrænsede grupper.

For det rejser en række spørgsmål 
som: Hvordan belønner man medar-
bejdere, hvis arbejdsindsats er et re-
sultat af flere personers arbejde, uden 
at man klart kan definere, hvem de 
er?  Skal man belønne en bestemt 
netværksadfærd? Hvor går græn-
sen mellem ’not working’ og 
’networking’? Der er flere 
undersøgelser, der påpeger, 
at mange ansatte foretræk-
ker de formelle strukturer 
i virksomheder f.eks. i 
forbindelse med forfrem-
melser eller uddeling af bonuser, fordi 
de opfattes som mere gennemskuelige 
og gennemsigtige og opfattes som mere 
fair end netværk. For mange opfattes 
det stadig som lidt odiøst at opnå for-
dele igennem netværk.

Er det så bare et spørgsmål om tid, 
inden netværk bliver mere legitime og 
accepterede? Måske, men det kræver, 
at man også kan tale åbent om, hvordan 
netværkenes indbyggede mekanismer 
kan være med til at skabe negative ef-
fekter i organisationen. Det bliver ofte 
overset, at den store fokus på selvle-
delse, og at den enkelte i højere grad 
selv skaber og udvikler de nødvendige 
relationer, gør, at netværket og virk-
somheden er meget sårbare for negative 
relationer. Det er et område, det er svært 
at forske i, og som ofte blive tiet om i 
virksomhederne, men stort set alle kan 

pege på en enkelt negativ relation i en 
afdeling, som er mere skadelig, end en 
hel håndfuld gode relationer kan rette op 
på. For netværk er altid mere end sum-
men af relationerne i dem, og derfor vil 
en negativ relation mellem to personer 
have en lang række konsekvenser for 
resten af netværket.

Men selv positive relationer kan 
være problematiske. Hvis man forestil-
ler sig, at man kan dele alle personer op 
i enten kompetente eller inkompetente 
(inden for et bestemt område) og beha-

gelige og ubehagelige (generelt), siger 
det sig selv, at alle vil undgå dem, der 
både er ubehagelige og inkompetente 
og i stedet flokkes mod dem, der både 
er kompetente og behagelige. Det mere 
spændende er, hvor man typisk vil søge 
information/viden, man skal bruge i et 
konkret projekt, i de sidste to grupper, 
hhv. behagelige/inkompetente eller ube-
hagelige/kompetente. Svaret er, at langt 
de fleste af os i virkeligheden henven-
der os til den behagelige, men inkompe-
tente kollega, selv om det var vigtigt, at 
vi fik den viden, som den mere gnavne 
kollega sidder inde med.

Det betyder, at selv faglige og pro-
fessionelle netværk også handler om 
noget så simpelt som personlige præ-
ferencer. Derudover er vi også meget 
mere tilbøjelige til at søge mod folk, 
som minder om os selv: altså, krage sø-
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Hvem vil du helst tale med?
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ger mage. Det betyder at vi ofte siger, 
at vi går ind for innovation og kreati-
vitet, der udspringer af mangfoldighed 
og mødet af forskellige tanker, faglig-
heder, etc. Men i virkeligheden søger 
vi imod nogen, som vi kan identificere 
os med, fordi det er nemmere at skabe 
kontakten, og fordi man hurtigere kan 
se en nytte af den.

Konsekvensen er, at der er en række 
indbyggede svagheder i netværk, som 
kan være med til at give nogle meget 
uhensigtsmæssige netværksstrukturer 
over tid, hvis de får lov til at passe sig 
selv, og ikke har den rette opmærksom-
hed fra ledelsens side.

Nu er sagen bare den, at ledere hel-
ler ikke er immune overfor en vis blind-
hed, hvad netværk angår. Der er lavet 
en række undersøgelser, der afslører, 
at mange ledere har nogle fordrejede 
indtryk af deres ansattes netværk, og at 
der er en vis systematik i de skævheder. 
Det skyldes, at alle har en tendens til at 
projicere ens egne netværksstrukturer 
på andre, og dermed kan lederne risike-
re at undervurdere nogle af de barrierer 
for netværksdannelse, der eksisterer i 
virksomheden, fordi de selv ’svæver 
over vandene’ og nemmere kan slå ned 
og søge den viden, de skal bruge. For 
andre ledere handler det mere om, at jo 
højere man kommer i systemet, jo mere 
er man typisk uden for huset (eller af-
delingen) og mindre til stede i det dag-
lige netværk, og man kan dermed mi-
ste overblikket over, hvad der foregår. 
Sidst men ikke mindst er mange ledere 
(ofte frivilligt) udenfor de mere person-
lige relationer med deres ansatte, og de 
kan dermed være afskårne fra informa-
tioner, som kunne have ledelsesmæssig 
interesse, hvis f.eks. en ansat har per-

sonlige problemer, der på sigt vil på-
virke vedkommendes arbejde.

Der er altså ingen tvivl om, at le-
dere i dag står overfor en helt ny ud-
fordring, når de skal forholde sig til 
de mindre formaliserede strukturer og 
standardiserede arbejdsprocesser, der 
giver plads til mere komplicerede og 
dynamiske netværk, der har en helt af-
gørende betydning for, hvordan både 
organisationskulturen, informationer, 
viden og jobtilfredshed lever, opstår, 
deles, og er forankret i virksomheden.

Der er ikke noget, der tyder på, 
at det har nogen særlig langsigtet el-
ler gavnlig effekt at forsøge at lege 
netværksedderkop og prøve at tegne 
netværkene og diktere relationerne fra 
ledelsens side. Derimod vil man ofte 
kunne få nogle meget bedre resultater, 
hvis man i stedet forstår hvilke ledel-
sesværktøjer, man skal bruge for at 
give de bedste betingelser, for at ef-
fektive netværk kan opstå og ikke være 

bange for at gribe ind, hvis netværkene 
udvikler sig uhensigtsmæssigt.
Det væsentligste for ledere er derfor at 
anerkende, at netværk er en grundlæg-
gende anderledes måde at se sin egen 
organisation på, og at det både forma-
liserede og uformelle netværk er ledel-
sens ansvar, og det forudsætter at man 
gør sig klar, hvad man taler om, at man 
er klar over skyggesiderne ved netværk 
og er klar over de mekanismer der be-
stemmer, hvordan netværk udvikler sig 
og hvilke konsekvenser de har. ♦


