
Et af de oftest citerede facts om job-
skifte er, at halvdelen af alle jobs al-
drig bliver slået op, men bliver besat
gennem netværk. Eller rettere – så-
dan var det indtil for få år siden, indtil
’netværk’ som begreb pludselig gik
helt igennem buzzword-skalaen, og
alle fik travlt med at etablere net-
værk, omdøbe deres teams til net-
værk, etc. For pludselig kunne man
fx læse, at ”Det anslås, at netværk
ligger bag 60 til 80 procent af alle
jobskift eller stillingsbesættelser”,
”Over halvdelen af alle job bliver be-
sat gennem netværk” og ” Over halv-
delen af alle jobs i Danmark besæt-
tes gennem personlige kontakter”.
Nu er det altså ikke længere hver an-
den stilling, men over halvdelen og
muligvis helt op til 80 procent. 

Fælles for de tre udsagn (alle hen-
tet fra nettet) og alle andre lignende
udsagn, jeg har været i stand til at
finde, er, at de uden videre slår fast,
at det forholder sig sådan, uden at
der henvises til en bestemt undersø-
gelse. Med andre ord er det et af de
facts i offentligheden, der bliver cite-
ret så ofte, at det ikke længere kræ-
ver nogen yderligere forklaring – for
det ved alle jo. Interessant nok bliver
det ofte nævnt af karriererådgivere
og andre, der lever af at igangsætte
karrierenetværk, formidle kontakter
til jobsøgende, osv.

Inflation i talstørrelser
Der er altså flere problemer med det
’fact’. For det første er det tydeligt, at
der de sidste 5 år er gået inflation i,
hvor mange det drejer sig om. For

det andet skulle det da være under-
ligt, om det tal skulle gælde for både
ufaglærte, faglærte og tjeneste-
mænd, mænd og kvinder, offentlige
og private, ledere og ansatte. 

I Det Danske Ledelsesbarometer
blev over 1000 ledere bl.a. bedt om at
angive, hvorvidt hhv. jobrelaterede og
personlige netværk spillede en afgø-
rende rolle for, om de fik deres nu-
værende job. Det siger altså ikke no-
get om, hvorvidt stillingen har været
slået op eller ej. Resultaterne viser,
at halvdelen af alle ledere i den pri-
vate sektor tillægger deres jobrelate-
rede netværk en afgørende betydning
for, at de har fået deres nuværende
job. For ledere i det offentlige er det
kun ca. en tredjedel. 

Interessant nok er der ingen for-
skel mellem kønnene – mænd og
kvinder har altså i samme omfang
brugt professionelle netværk til at få
de stillinger, de sidder i nu. 

Netværks 
betydning ved

ansættelser
– myter og facts

Netværk spiller en meget væsentlig

rolle for både vores private og profes-

sionelle liv, og både praktikere og for-

skere har i de seneste år kastet sig

over begrebet 'netværk' for at forstå

og udnytte de store muligheder, der

ligger i dem. Denne store interesse

for området har også medført en del

forvirring og misforståelser om, hvad

netværk egentlig er, og hvordan man

bedst tolker, beskriver og bruger net-

værk i praksis. Man har altid haft og

brugt netværk, og man kan sige, at

det nyeste ved netværk er, at man er

begyndt at tale så meget om dem.

Derfor er der også behov for at forstå,

at netværk er mere komplekse end

som så, og at der ofte er en skygge-

side ved netværk, som man tit glem-

mer i en iver efter at gøre netværk til

løsningen på alle problemer.

C3 - Magasinet om ledelse og øko-

nomi har bedt Christian Waldstrøm

fra Handelshøjskolen i Århus om at

skrive en serie klummer om netværk.

Christian Waldstrøm er ph.d. og ad-

junkt ved Handelshøjskolen i Århus og

forsker i netværk i virksomheder, her-

under samspillet mellem formelle

strukturer og uformelle netværk og

netværks betydning for vidensdeling.

Han skriver i øjeblikket på en bog om

ledelse af netværk og er foredrags-

holder og rådgiver inden for kortlæg-

ning og betydningen af netværk i virk-

somheder.

Christian Waldstrøm
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Mere interessant er det, at jo hø-
jere uddannelse man har, jo mindre
rolle tillægger man netværk. For le-
dere med ’lang videregående uddan-
nelse’ er det kun 38 %, der mener at
netværk var afgørende for deres job, i
modsætning til ledere med kort vide-
regående uddannelse, hvor 47 % me-
ner det.

Alderens rolle
Derimod er der en klar sammen-
hæng med alderen: Jo ældre ledere,
jo mindre mener de, at netværkene
har spillet en rolle for nuværende
job. Det hænger sandsynligvis sam-
men med, at der er mange flere le-
dere på nederste ledelsesniveau, der
tillægger netværket en værdi for nu-
værende stilling (55 %) i forhold til
kun 45 % for mellemledere og 39 %
af lederne på øverste niveau.

Det mest overraskende resultat er,
at ledere i hver sin ende af lønska-
laen (hhv. under 400.000 og over

800.000 kr.) tillægger netværk betyd-
ning for nuværende jobs (over 50 % i
hver kategori). For ledere med løn-
ninger inden for de rammer mener
kun 40 %, at netværkene har spillet
en afgørende rolle. 

Med de store forskelle på værdien
af jobrelaterede netværk er det inter-
essant, at kun 13 % af alle ledere til-

lægger deres personlige netværk no-
gen værdi for, at de har deres nuvæ-
rende stilling, og kuriøst nok er der
så godt som ingen variation i det tal
på tværs af nogle af de andre opde-
linger. 

Konklusion?
Hvad kan vi så konkludere? For det
første kan man slå fast, at den popu-

lære opfattelse af, at netværk spiller
en afgørende rolle ved ansættelser i
ca. halvdelen af tilfældene har vist
sig at holde stik, i hvert fald når det
gælder ledere i den private sektor.
For det andet kan man punktere my-
ten om, at kvindelige ledere bruger
netværk mindre end deres mandlige
kolleger til at gøre karriere. Derud-

over kan man konstatere, at myten
om netværkenes større betydning i
toppen af virksomhederne tilsynela-
dende heller ikke har noget på sig. I
hvert fald ikke når stillinger skal be-
sættes.

Nu mangler vi bare nogle præcise
tal på, hvordan det hænger sammen
for andre end ledere. Det er hermed
en åben udfordring!

Jo højere uddannelse man har, jo mindre
rolle tillægger man netværk.
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Hos DIEU tilbyder vi en vifte af kurser, 
som alle hjælper dig til at få overblik 
over dine arbejdsopgaver.

Du kan lære at blive bedre til at plan-
lægge og prioritere, blive mere eff ektiv 
eller at imødegå og forhindre negativ 
stress.

Læs mere om alle kurserne på

www.dieu.dk/kurser

Er det opgaverne, 
der styrer dig eller omvendt?
Prøv at kigge på stressmåleren
– og mærk efter, hvor du befinder dig.




